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AAN DEN

L E E Z E R.

Oordien de Cataloguen of Naam-Lyften

van verkogte Schilderyen mee derzelver

Pryfen, door wyien de Heer Gerard
H Hoet, sedert den 26. September 1684.

waar mede het Eerfte Deel zyn aanvang neemt , dog,

volgens het reftant van eenige notabele Verkopin-

gen die by 't drukken van 't zelve Deel overgefla-

gen'waaren, en dus in 't Tweede Deel Pag. 340.

en volgende geplaaft ftaan , zedert den 15. May 1676.

tot en mee den 24. May van den Jaare 1752, inclu-

five by een verzamelt, en tot dienit der Liet hebbers

van de Schilder-Kunft h 't laaftgemelde Jaar in 2.

Deelen in 'c licht gegeeven , niet alleen door gemel-

de Liefhebbers en Beminnaars der Schilder-Kunft,

maar ook door Oefenaars en reèele Kenders derzel-

ve met veel genoegen ontfangen zyn , in zoo verre

zelfs, dat wylen gemelde Beer Hoet het genoegen

heeft gehad van zyne hoope daarinne vervult te mo-

gen zien ,
terwyl zyne genoome moeiten de goed-

keuringe, zo niet van alle, ten minften van veele

Kunftkundige heeft gehad en nog. dagelyks erlangt *

zo hebbe, zo om voorgemelde reeden, als bizonder-'

lyk om aan 't verzoek van veele Kunftkenners en

Beminnaars der Schilder-Kunft, welke het voorge-

melde door den Heer Hoet uiegegeeve Werk nu
* % ver-



IV AAN DEN LEEZER,
verlangden verder vervolgt te zien, te voldoen, my
door goede Vrienden , welke my goedgunfcig derzel-

ver byftand daar toe aanboden, en ook met 'er daad

beweezen hebben , en waar voor ik dezelve dan ook

by deeze nogmaals myne fghuldpligtige dank-erken-

tenisfe opentlyk betuige , doen perfuadeeren , om
deeze verzaamelinge van Caraloguen van verkogte

$childeryen met derzelver Pryfen , zedert den 22.

Augufti van den Jaare 1752. toe het einde van 1768,

als een Derde Deel of vervolg op de voorgemelde

Twee Deelen van wylen den Heer Hoet te doen

drukken: en nebbe dienvolgens de Eere dezelve al-

dus de Liefhebbers en Beminnaars der Schilderkunft

by deeze aantebieden , in hoope en vertrouwe my-
ne moeite insgelyks derzelver goedkeuringe zal mo-
gen genieten en dus op geiyke wyze als van wylen
den Heer Hoet beloont worden ; hebbende ik voorts

in deeze verzamelde Cataloguen dezelfde Ordre en

wyze geobferveert, welke de Heer Hoet in des-

zelfs voorberigt meldt daar in gehouden te hebben,

dat is, namentlyk: ik met voordagt mede veele ge-»

meene Verkoopinge anaangemerkt en daar uit ge-

hate hebbe, terwyl ik ook te gelyk eenige weinige

Cataloguen, welke ik gaarne nog daar by geplaafc

hadden , echter daar uit hebbe moeten laten bly*

ven, doordien ik die, wat moeite ook daar toe aan-*

gewend is, niet met derzelver Pryfen hebbe kunnen
bekomen, en waaromme ik dan ook vertrouwe het

&elve by een ieder ligt verfchooning zal vinden ; en
ten einde den Leezer zyne attentie niet nutteloos

zou befteede aan een groot getal Nummers van Schil-

deryen van weinigs calibre of geringe Copien , wel*,

ke in verfcheide Cataloguen veelmaalen voorkomen
gevonden worden, zo hebbe zelfs daaromme uit

dusdanige alleen extraéten of uittrekzels geformeert;

$q i\$ ik. nij dan ook in \ j>$mm\ niet phoudeheb-
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be om alle d'Origineele Cataloguen, op die wyze al»

dezelve uitgegeeven zyn , te volgen of juft na te

copieeren , maar hebbe in veele , daar 't vereifc

wierd , zodaanige veranderinge ten opzichte der or-*

dre of fchikkinge gemaakt , dat ik zo veel mogelyk
allefcukken van een Meefter, die in veele Catalo-

guen veeltyds zeer verfpreid gevonden worden , ag-

ter den anderen geplaaft hebbe, ten einde dus ook
met een Opflag van 't Oog te kunnen zien , hoe de

Waarde of Pryfen der Stukken van een en dezelfde

Meefter fomtyts grootelyks verfchillen , en wat het

eene Stuk boven het ander beter of meerder in Frys
geagt wordt.

Verder diend ter narigtinge, alzo ik, in 't nagaan

en doorbladeren der voorgemelde uitgegeeve Cata-

loguen door wylen den Heer Host , geobferveert

hebbe, dat eenige Cataloguen van verkogte Sehilde-

ryen daarinne niet gevonden worden , welke nogtans

myns bedunkens daarinne wel hadden kunnen en mo-
gen geplaaft zyn, ik vervolgens, fchoon onbewuft
of dezelve door den Heer Hoet per abuis, of mee
voordagt en om particuliere redenen agtergelaaten

zyn, echter goed gedagt hebbe, dezelve voor het

reëele vervolg op zyn Ed. uitgegeeve Cataloguen

hier in te plaatzen, en dus dit Boek- Deel daar me-
de te beginnen, te meer, wyl daar onder niet al-

leen zyn , die nog al een importante fomme t'zamen

rendeeren, maar voornamentlyk, om dat daarinne

ook verfcheide voornaame Stukken, ten minden van

de tegenswoordige fmaak, voorkomen, en waarom
dan ook verfcheide Kunftkenners , aan welke ik 'c

zelve alvorens heb te kennen gegeeven, zulks ins-

gelyks goedvonden en approbeerden.

En fchoon ik nu wyders goed gedagt hebbe dit

Werkje of Deel niet uit te breiden nog te vergroo-

tenmet een opgaave van verfcheide Kabinetten Schil-

* 3 deryen,
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deryen, die by deeze of geene particuliere Luiden

van Diftinétie en minder Rang nog gevonden mog-

,

ten worden, vermics de ondervinding my te duide-.

ïyk heeft doen zien , dat veele derzelve de verande-

jinge veekyds al te zeer onderhevig zyn
,

gelyk

blylct aan de Kabinetten door wylen gemelde Heer .

Hoet opgegeeven, van welke reets eenige by ver-

fterf verkogt en dus verfpreid en geheel vernietigt

zyn,terwyi de nog weinige daar van in weezen zyn-

de Kabinetten altans mede zeer weinig of wel ge-

heel niets meer na die opgaaven gelyken nog daar

aan beantwoorden zullen, als zo door trocqueeringe

ot' verkoopinge en weder aankoopinge geheel andere;

foort van Kabinetten geworden zynde: zoo hefebe

ik echter de Eere en 't genoege van, in plaats van

zodaanige diverfe particuliere Kabinetten , hier agter

te mogen vertoonen en opgeeven , Een gedeelte van

bet Vorflelyk Kabinet Schilderyen van Zyne Doorl.

Hoggh den Heere Prhfe van Orange en Nas/au , Erf-

Jladhouder, Kapitain Generaal en Admiraal der Vere'ë-

mgde Nederlanden &c. &c. &c. beftaande dat gedeelte

voornamentlyk in die Kunftftukken , welke alhier

ïn 't Forftelyk 's Qravenhage bevonden worden : en

waar door ik dan ook vermeene dit Deel of Werkje
geen geringe 9'ieraad en luifter verkrygt, temeer,
wyl door de groote Kunftlievendheid van Hooggem.
Vorst, het zelve Kabinet in weinige Jaaren niet al-

leen met fraaije Kunftftukken der beroemfte Mees-
ters, maar zelfs met het alomberoemde geheele na-

gehate Kabinet Schilderyen van wylen den Wel Ed.

Geftr. Heer Ontfanger Generaal van Holland, Mr.
Govert van Slingeland, vermeerderd is; en welk Vors-

telyk Kabinet , voorgemelde verandering zo niet on*

derheevig zynde, aan de opgaave altoos zal blyven

beantwoorden : en waaromme ik dan ook dies te meer
vertxouwe het zelve aan de gezamentlyk Liefheb-*

bers
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bers en Beminnaaren der Schilder-Kunft tot een bi-

zonder genoegen verftrekken zal, terwyl ook tevens

daar uit blykende is, hoe groot een Beminnaar Hoog
gm. Zyne Hoogh. van de Edele Schilder-Kunft is,

en hoe die Kunfc reets een regt Vorstelyk Mece-
nas aan Hoogst dezelve heeft, en meer en meer
ftaat te hebben : en 't welk dan ook , voor al aan de
Nederlandfche Liefhebbers en Kunftminnaaren, toe

een zonderling honneur verftrekken moet van der*

zeiver Vorst , als een Premier Nobele dier Edele Kunjl ,

aan 't Hoofd van hun te mogen zien en hebben, en
waar door dan ook zeekerlyk meer en meer Edelen
aangezet en gaande gemaakt moeten werden , om
niet alleen mede in den Rang der Kunftminnaars te

komen , maar ook zelfs te tragten Vocdfler-Heercn

derzelve te zyn ; inmiddels wy daar omtrent het

befte zyn hoopende en verwagtende, zoo wenfehe

van grond des harte Hoog gent. Zyne Hoögh.
niet alleen een reeks van Jaaren , maar zelfs tot in

een hoogen ouderdom als een regt Mecenas en Óp-

per-Protector der Edele Haagfe Teken- en Schil-

der-Kunften verftrekke en weezen mag, en dat on-

der Hoogst-deszelfs illuftre Regeeringe de Queek-
fchoolen derzelve Kunften als wel eer mogen groei-

jen en bloeijen, €n dus veele aangefpoort worden
om die Kunften niet alleen te oeffenen , maar daar

in uit te munten, zo dat veele beroemde Mannen,
als voormaalen , daar uit gebooren worden en té

voorfchyn mogen komen.

Voorts hoope ik, ingevalle het my gebeuren mag
ook de goedkeuringe voor deeze myne moeite te zul-

len mogen verneemen en erlangen, als dan niet al-

eën dit Boek Deel % maar inzonderheid de gemelde

)pgaave van Hoog gem. Zyne HooGHErcsKunft-Kabi-

let verder te zullen mogen vervolgen , terwyl dë

-'eelheid van fraaije Kunft- Stukken , welkë nog zo
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hier als elders op de refpeéttve Luft-Huifen van
hoog gem. Hoogh. zig bevinden , te uitgebreid zoude,

geworden zyn, om gezaraentlyk ageer dit Deel te.

voegen.

Na eind.el.yk dan nog aangemerkt te hebben , ik

•voor dit Werk, een gelyk Alphabetifch Regifter

van de daar in voorkomende Meefters , als mede ag-

ter dit Deel, een gelyke Naam Lyft der Verkoopin-

gen , op die wyze als die beide agter ieder der voor-

gemelde Twee Deelen gefteld zyn, geplaaft hebbe,

ten einde men liet eene of ander Stuk van deeze of

geene Meefter , of zeekere Verkooping, in dit Deel
vervat , begeerde na te zien , 't zelve immediaat

daar in kan nagegaan en gevonden worden : zoo ver»

trouwe hier mede genoeg tot onderrigtinge gemelt

te hebben , t?n dat voorts den goedgunftigen Leezer
deeze of geene mi^flag , welke in dit Werkje onver-

hoopdyk mogte voorkomen , wel ten befte zal ge-

lieven te fchikken en te verfchoonen ; my dan ne-

vens dit Werkje in de gunftige geneegenheid der ge-

zamentlyke Liefhebbers en Beminnaaren der Schil-

der<-Kunft aanbeveelende , wenfche ik dezelve ne«

tens dqn Lqezer alle vergenoeginge en welvaart,

REGIS-
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NAAMLYST
Van meer dan 900 differents

SCHILDERS.
Welkers Schilderyen dit Deel vervat, met aanwy*

zinge der Pagina's waar dezelve te

vinden zyn.

A.

.A^Alft, (Willem of GuiljeUno van) pag. 25, 82, 144,
151, tSo\ 285, 313, 448, 463, 557, 615.

Aartfen, (Pieter) anders Lange Pier; pag. 86, 185,237,
35°»

Absboven, (IV. IV.) pag. 68, 96, 152, 198, 311, 348,
404.

Adiiaanfen, (IV. IV. ) pag. 198.

Agricola, QDietz, genaamt) pag. 35, 158, 287, 342,
343, 366.

Albano, QFrancisco) pag. 4, 133, 275, 302, 416,417.
Albano Ducem , pag. 306.

Amelsvoort, (IV". A7
.) pag. 614.

Anezi, (Pao/o) pag. 63».

Angelo, QMichaèl) da Caravaggio, pag. 26, 43, 275,
307, 412, 413, 493, 638.

Angelo (Michaël) de lionarota, pag. 61, 307; 367.
Angelo (Michaël) de la ISattaille , pag. 66, 85, 130,

169, 171, 208, 222, 238,313,374, 388, 397, 461,
566, 596.

Angles
, (IV. IV. !>ƒ ) pag. 25.

Annot, (A7
. Ar

.) pag. 56.
* * Ant-



X REGISTER
Antwerpen, QGerard van') pag. 244.
Appelman, (Barendt) pag. 247.
Argouts, N. AT.. pag. 94, 243.
Arp, (iV. N. van) pag. 57, 172, 468.
Arpino, QJofeph) ook Jofepien genaamt, pag. 2, 133.
Aithois, (Jaques, of, ^o/> van) pag. 28 , 198, 243,

288, 340, 407, 625.
Asfelyn, QJan) anders Krabbetje genaamt:, pag. 6, 14,

ió, 30, 46, 98, 137, 149, 154, 167, 174, 1S0,

181, 193, 199. 255, 310, 317,341,362,400,407,
460, 490, 5**, 554» 559,5^2, 566,583, 628,646,
<>49 >

674> 676 -

Aft , .( Balthazar van der) pag. 478.
Avercam, ( Hendrik) zie , Jlomme van Kampen.
Avondt, (P. van den) pag. 94, 368.

Avrd, (JV. WO pag. 183.

B.

B Aaien, (Hendrik van) pag. 28, 53, 62, 83, 117,

127, 156, 159, 196, 202,206, 227, 236,240, 276,

311, 315, 362, 371, 374 , 445 , 606,638, 641,643,
652.

Baaien, (m de manier van, of na van) pag. 10, 87,

193 > 478-
Baan, (yan de) pag. 150, 158.
Baan, QJacobus de) pag. 49, 56*
Baburen, QTbeodorus) pag. 439, 440.
Backer, QAdriaan) pag. 309, 442, 443, 639.
Backer, (jfacob) den Ouden, pag. 10, 373.
Bakhuyzen , (Ludolph) pag. 23 , 30, 40, 54, 58, 122,

138, I39> *78 > 183^30,296,316,355,450,455,
4<6, 462, 466, 468,469,503,504,514, 5i5> 555 >

583, 605, 676, 677, 687.
Bakquereel, (A7

.
N.) pag. 95, 311.

Baiiji of Bailju, (David) pag. 96, 209.
Baleftra, (AT. N.) pag. 223.
Bamboots, (Pieter) ziet, van Laar.

Baracgio, (Jacobo) pag. 621.

Earazzano, of Bernazzano, ( N. N.) pag. 388, 389.
Barotio, (Frederico) pa 2. 69, 299, 345,^596, 686, 687.

Bar-
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Bartolet, bygenaamt, Flaman, pag. 72, 173, 199, 222 *

3*7-
Basfano of Basfan, Jacomo of Jacob de Pcnto) pag. 4,

28, 55, 68, 85, 8<5, 89, 101, 16Ó, 192,283,305,
388, 396, 397, 410, 411, 479'r 583» 6/4, 673.

Basfen, )£. van) pag, 29, 77, bo, 236, 372, 539.
Batta, (Gzo) del iole. pag. 389.
Battem, QGerardvan) pag. 86, 125, 249, 363.

Battift, (IV. /V.) pag. 64, 192.

Baumgartner, (ƒ. G.) pag. 95.
Beckers, (IV. jV.) pag. 242, 243,
Beeldemaker; (^.) pag. 14, 609.

Beelt, (Kornelis^ pag. 209.

Beereftraten, (A. van) pag. 67, 77, 151, 495, 613.

Bega, (Kornelis) pag. 16, 3c, 50, 59, 73, 112, 128,.

14Ó, 178, 179, 221,200,315,370,375,505,522,
550, 584, 614, 615, 665, 666.

Beget, Jen Ouden, pag, 493.
Begyn, (Abraham) pag. 112, 143, 152, 157, 283*

490, 560, 665.

Bellevois, (JV. AT.) pag. 82, 654.
Belt, (N.N.) pag. 373.
Bemmel, {Willem van) den ouden, pag. 36,
Bemmel, {W.van) de Jonge, pag. 36.

Bendt, (Johames van der) pag. 372.
Benéfialo, (den Ridder) pag. 346.
Benvenuto, ziet Garofalo.

Berchem, (Nicolaas van) pag. 5 , ïï , 16 , 2 [ , 26 , 56 , 84

,

98* 134. I49> 153, 174» I 77» 188,204,227,245,.
254* 255, 279, 282, 296,316, 336,341, 364, 309,
37.5, 380, 435, 452,468,486,494,502,512,513,
528 , 552, 562, 566, 567, 581 , 583, 584, 599, 6o5>
644, 662, 677.

Bevettino of Berettoni, (Nicolo) pag. 566, 62*.
Bergen, (Dirk , of Tbcodoor van) pag. 6, 67, 95, 132,

135, 206, 220, 247, 368,407,449,463,539,553,
002, 640, 654, 667, 6Ó3, 671.

Berkheyden, (Gerrit) pag. 59, 77,85, 129,211,245,
269, 315, 316, 363, 448 > 469> 488, 556, 602,652,
653, 668, 677.

Berkheyden, (Job) pag. 51, 150, 165,208, 209, 2?l,

266, 368, 469, 655, 668, 674.
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Eernards, ( N. N.) pag. 364.
Bertyn, (AT. N.) pag. 245, 246.

Beichey, {Balthazar) pag. 155, 165, 2io> 240, 284;

406, 490, 492 , 601 , 650, 682.

Beichey, Jonge') pag. 397, 368, 617.

Beudon, (J. B.) pag. 373.
Beijeren, {Aalbert van) pag. 32, 158, 286.

Beiier, ('Jan de) pag, 125.

Bibiano, (A7. AT.) pag. 238, 312, 362, 469.
Bie, (£. pag. 19Ó.

Bieft, (C. £.) pag. 249.
Bigé, (iV. iV.) pag. 192.

Bike, (jean) ziet M/7o.

Biltzius, (iV. AT.) pag. 168.

Biiet, (y,£.) pag. 95, 130, 312, 315, 568.
Bisfchop, (Abraham) pag. 317.
Blankhof, {Jan Teunifz.) anders, Jan Maat. pag. 146

540, 563.
Bleek, (JV.2V.) pag. 584.
Bles, {Herry de) anders, den Uyl, pag. 317.
Bleundeuf, {N. N. ) png. 2CO.

Bliek, {Daniël de, of, van den) pag. 652, 685.
Blinkvliet, (M.) pag. 50.

Bloemaart, {Abraham) pag. 13, 15, 28, 64, 75, 99
142, 148, 193, 27a, 457, 495, 568, Ó59.

Bloemaart, {Hendrik) pag. 213, 43Ó.
Bloemen, {Pieter van) pag. 163 ,197, 243, 268, 372
Bloemen, {Jan Francis van) anders Horizont, pag. 62

86, 87, 92, 147.
Blon, (C. Ie) pag. 3.

Bloot, (Picserde) pag. 80, 87, 94, 360, 598, 677.
Blyhoofdt, (AT. AT.) pag. 56.

Boek, UV. A\ Mi) pag. 461.
.Boekhorfi: , {Jan) anders, Lange Jan. pag. 45,46,94

244, 311, 376.
Boel, {Peter) pag. 193, 277, 280, 661.
Bogdani, {J.) pag. 69, 157.
Bois, (A\ N. du) pag. 231.
Boil, {Ferdmandt) pag. 10, 133, 150, 176,256, 447

561 , 584.
Boll, {Flans)' pag. 674.
Bolognefo, (Biaggjo) pag. 339.

Boo-
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Boonen, (ArnoJdus) pag. 141, 184, 2.84, 436, 437,
557, 558.

Borghto/Burght, (Peter van der*) pag. 44, 46,93,94,
195, 485.

Borkulo, (ö.) pag. 125.

Bofch , ( Pieter van den ) pag. 212, 213, 672.
Eofch, (Johannes mn den) pag. 68, 157.
Bosfchaart, (T. pag, 49, 209.
Both, (Andries) pag. 10, 75,98, 1*7, M9, 158, 237,

340, 454, 543, 603, 625.
Both, pag. 12, 30, 127, 132, 149, 152, 255,

311. 348, 362, 374, 446, 454, 525 , 543^559 > 562,
584, 612, 625.

Boucher, (iV. iV.) pag. 681.

Boudewyns , (^.) pag. 31, 40, 58, 162, 242, 337,
340, 349, 363, 442,444, 494, 568, 649,650, óór.

Bourdon, (Sebafliaan of Paris') pag. 4, 47, 69, 206,
275 > 281, 303, 390, 656.

Bourgh, (Louis Fabritius du) pag. 157, 644.
Bourgonjon , (Jacomo of Jaques) pag. 29, 45, 63, 68,

70, 92, 121, 305, 316, 317, 364, 396, 467.
Bout, (Peter) pag. 40, 152, 197,211,232,242,244,
248, 285, 349, 363? 405,406,407, 442,494, 568,
649, 650, 661.

Boijermans, (ZV. Ar
.) pag. 95, 168, 642.

Br. (70 Pag- 347.
Brakenburg, (Reynier van) pag. 66, 90, 141, 165,

212, 237, 248, 339, 360, 365, 467, 469, 494,568,
598.

Bramer, (Leonard) pas. 13, 48, 365, 491, 640.
Brandei, (F. A.) pag. 616.

Brandt, (N. N.) pag. 132, 568, 626.

Bray, ( Salomon de ) pag. 184, 213, 253.
Bray, (Jacob de) pag. 469.
Breda of Bredaal

,
(Peter van) pag. 63, 92, 135, 154,

164, 207, 221, 311, 315, 372 ,375 , 4ÓÖ,495, 6co,
639-

Breda, (Jan van) pag. 88, 206, 211, 279, 288,348,
612, 625, 649.

Ereenbergh , (Bartholomeus) pag. 16, 51, 140, 184,
282, 374, 375, 468, 625.

3 Bre-



xiv REGISTER
Brekelenkamp, (Quiryn van) pag.25,80, 182, 213, 286,

34i, 375. 526, 600,617,046, 653,677, 685,686.
Breugel, {Joan, genaamt den FluvoteUn) pag. 5,. 10,

12, 14, 17, 18, 22, 24, 33, 37, 44, 5o, 53><$2,

74, 77, 84, 89, 103, 110, 117, iiq, 123, 127,
i34> *35, 143» I49m i54> *59% l6°> iöi, 167,

*73> 174 >
180 > l87> 193 > i99> 202, au, 226,

227, 236, 240, 246, 276, 277, 281
, 283, 288,

289, 297, 311, 313, 3i4> 3*5> 327, 34°> 348 >

354 > 355, 357, 3^2, 367, 371, 372, 374, 377,
378 ,

39i
> 392 , 402, 4°7r 432, 433, 445> 465,

466, 478, 479, 485, 494 > 495, 523, 528, 529,

537, 542, 55^, 5<58, 574 > 58i, 5§4> 598, 606

,

607, 615, 622, 623, 625, 627, 638, 641, 643,
652, 661, 665, 666.

Breugel, (w de manier van, of na den Flutveelen) pag.

25, 62, 64, 65, 87, 188, 193, 285, 490, 491,
579, 582, 628, 642, 648, 649, 655, 664, 687.

Breugel, QPieter, of den Boeren, of Ouden) pag. ió, 23,
81, 92, 103, 104, 130, 165, 167, 185, 193, 198,

199, 213, 355, 3Ö5* 400 , 48(5 > 54°? 5^8.

Breugel, (dm Helfchen) pag. 23, 24, 31, 54, 126,

165 > *93, I9P» 312, 364, 492, 537? 627, Ö41.
Breugel, QJbrabam, of Napelfche) pag. 89, 115, 223,

286.

Breydel, (Franfis) pag. 10. 132, 288, 340, 650.

Breydel, (Karei) pag. 51, 146, 164, 185, 243, 310,

317, 405, 442, Ö18, 639, 647, 648.

Bridt, (£. de) pag. 81, 94.
Bril ,

(Paulus) pag. 5, 18, 27, 37, 43, 64, 74, 89,
102, 113, 120, 121, 132, 148, Ig3, 190, 194»
206, 229, 274, 315, 3Ö3, 375, 394? 404? 432 ,

433 , 479, 625, 639, 641, 647, 658.

Brisfchau of Crisfchouw, (AT. N.) pag. 158, 284, 288,

641 1 650.

Brisfchau, (den Ouden) pag. 368.

Broek, (Elias van den) pag. 25, 141, 677.
Broes, (Ga/per) pag. 92, 168.

Bronkhorft, \Johames van) pag. .134, 287, 273, 439*
54 1 -

Brouwer, QAdriaan) pag, 9, 22, 34, 40, 44,, 47,63,
665
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66, 74, 87, 120, 133, 135, 154, 163* 167, 174, 179,
189, 205, 227, 244, 276, 279, 281, 316, 341,
373 > 375 i 4°4> 479 > 4^> 5*9* 550, 585* Ö2Ó,
6óo, Ó72.

Brugola. (N. N,) pag. 681.

Brurr, (Cbarlesle) pag. 70, 427, 428, 479.
Brusfouw, (N.N.) pag. 604.
Bruyn, )Kornelis de) pag. 449.
Burgh, (Gerard ter) pag. 7, 12, 97, 141, 172, 177,

184, 22Ó, 257, 258, 283, 362, 369, 433,434,447,
454 > 455, 475 > 47ö > 5*7 > 537» 599 5 Ö05, 686.

Burgh, (Jan van der) anders,. Ary Buurman, pag. 57,
65, 67, 79, 103, 529.

B. (C.) pag. 10.

C.

C^Agnaccio, Z*>, Gaido Cagnaccio,

Cairo, (den Ridder del) pag. 382.

Call, ( Abraham van) pag. 88.

Califto da Lodi pag. 386.

Callot, (Jaques of Jacomo) pag. 5.

Campidolio, <ƒ Campidoglio, (N. N.) pag. 43 , 69,89,
101 . 164, 192. 208, 597.

Canaletti, (iV. ZV.) pag. 133.

Caratz of Caratio , (Auguftin) pag. 308 j 622.

Caratz, (Annibal) pag. 96, 147, 208 , 295, 339, 384,

397. 413» 4Ö9- •

Caratz, (Ludovico) pag. 28, 09, 130, 295.
Caravaggio, Zie (Polidoor da)

j

Carboni of Carpioni, (Guielmo) pag. 4, 388.

Carrée, (Hendrik) pag. 7, 56? 67, 311, 341, 360,

495, 604, Ó14.
Carrée, (Michiel) pag. 86, 214, 237, 242, 468.
Carrée, (Maarten) pag. 9, 57, 469, 470.
Carrée, (Abraham) pag. 214*

Cafteels, z*> Kafteels.

Cafteffl, (N. N.) pag. 622.

Caftilione of Caftiglione, (G/o Bemdettö da) pag. 10D,
101, 220, 291," 375 > 387> Ö21.

Cento, z/e (Guercino da, of del)



REGISTER
Cerano, (N. N.) pag. 381, 382.
Chalon, (Louis) pag, 81, 157, 185, 343, 460, 467,

490, Ó04.
Champagne, (Philip de) pag. 426.
Champagne, (JeanBaptijl de) pag. 673.
Chanfon, (?.) pag. 286.

Chatelle, ( AT. iV.Jw) pag. 406.
Chavo, (N.N.) pag. 69.

Chiavoni, (Aiidreas) pag. 101, 596.
Cigniani o/ Cignani, (Carlo) pag. 129, 397, 419, 420.
Cirinni, (Carlo) pag. 479.
Cirus, z/'eFerrus.

Clercq, (Sebafliaan le) pag. 70, 192, 197, 281.
Cock, (Mattbias) pag. 143.

Coddé, (Pieter) pag. 49, 87, 317.
Coixy, (Michiel) pag. 143.
Colonia, (^4.) pag. 49, 147, 251.
Colonia, (P.) pag. 250, 277, 661.

Conca, (Sebafliaan*) pag. 344, 421, 422, 632.
Conjonet, (AT. N.) pag. 93.
Conftanzi, (Placidico) pag. 632, 635.
Coques, (Gonzale of Gonzalo) pag. 43, 61, 62, 208,

241, 315, 317, 624, 625, 645, 665.
Cordua, (N.N.) pag. 38.

Coreggio, {Antonio da) pag. 2, 147, 208, 222, 294,
339. 54ó > 408, 581 y 614.

Correa, (Nicola) pag. 675.
Cort, (N.N.de) pag. 168.

Cortona, (Pietro Bertini da) pag. 4, 42, 384, 421,
637-

Coofemans, (Alart) pag. 141.
Cosfiers, (Johannes) pag. 34, 75, 94, 194.
Cofta, (iV.AT.) pag. 375.
Cofter, (AT. A7

.) pag. 564, 565.
Court, (D. V. L.) pag. 581.
Coufyns, (N. N.) pag. 221.

Coypel, (Antoine) pag. 121, iSfc , 364, 402, 428.
Cranach, (Lucas) pag. 302, 339.
Crefpi, ( Daniël) pag. 386, 387.
Crefpi, (Jean Baptifia) pag. 389.
Ciuix, (IX la) pag. 632.

dooft,
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Crooft, (A.) pag. 249, 540.

Crosbeeck, (Af. AT.) pag. 196.

C. (P.) pag. 236, 237.

D.

DAlens
, (Jbirfc^ den ouden. pag. 50, 126, 149 >

265, 450.
Dalens, (Dirk} de Jonge. pag. 461, 526.

D'Aprêt, (Af.) pag. 291, 419.
Daragie, (Pietro Paulo) pag. 40, 86.

David, (AT.) pag. 303, 304, 632.

Deelen, (PM van) pag. 15, 41, 77, 82, 112, 131,

142, 179, 228, 263, 341, 360, 365, 529, 530,
569 > 57o, 585.

Dekker, (Kornelis) pag. 28, 67, 131, 251, 376.
Dekkers, ('Jan) pag, 76, 206.

Delf, (Kornelis) pag. 131.

Denner , (Balthazar) pag. 48, 165, 272, 318, 362,
4S9.

Denyn, (Abraham) pag. 58.

Deur, (J. pag. 64, 289, 368.

Deymans, (N.N.) pag. 494.
Deyfter (L. de) pag. 311, 312.

Diepenbeeck, (Abraham van) pag. 75, 200, 442, 470,
592 > 597-

Diepraam, (Abraham) pag. 24, 133,, 318.

Dieft, (Wilhm van) pag. 373.
Dietz, Z/ef, Agricola.

Dietricy, (N. N.) pag. 527.
Dirkzens, (Af. AT.) pag. 277.
Doel, (A.van) pag. 541.

Does, (Jakob van der) pag. 63 , 68, 82, 155, 230,
524 } 553 > 599.

t
Does, (Simon van der) pag. 12, 29, 76, 132, 162,

247, 318, 468, 523, 524, 553, 563, 675, 678.
Dominiquin, anders, Dominiquino, of Dorainichino, pag.

2, 133, 275, 280, 39Ö, 621, 633,
Dona, (N. N.) pag. 341.
Donker, (Jan) pag. 10.

Darfmeifter, (N. AT.) pag. 625, 626.
Doo^



xnn REGISTER
Dou, {Gerard) pag. 7, 19, 73, 85, 118, 127, 169,

171 , 176, 177, *79? 225, 226, 256, 257; 284,
3i7> 3i8, 357? 37*? 375> 376 > 4°2 ? 479? 544?
545? 5ö8, 585.

Dou, {in Je manier van, of na Gerard) pag. 12, 13 , 25,

37? ó3? i 12 ? I3*> J35, Mï> 15Ö, 165, 194, 219,
2Ó7? 273, 286, 287, 3Ö2, 369, 470, 529, ($04.

619.
Doudyns , {Willem) pag. 14 , 15, 55, 81, 479.
Douve, {jcan Franfois) pag. 585, Ó45.
Douw, {Simcn van ) pag. 92, 287, 372, 648.
Drillenburg, {Willem van) pag. 14, 58'.

Droogfloot, {Joofl Kornelifze) pag. 15, 57, 113, 125,
i66 9 209, 213, 237, 248, 231, 285, 368,, 491,
618, 674, Ó75.

Dubbels, {Dirk') pag. 40, 460.
Dubbels, {Hendrik) pag. 77, 157, 309, 470, 658.
Ducem, ziet, Albano Ducera.

Duchet, {Gafpar) anders genaamt, G. PouJJin. Zietdie

op de Letter P.

Ducq, (Jean Ie) pag. 10, 15, 4°> 55, 59> 77? 80,
86, 179, 249, 2S5> 25Ó, 285, 288, 318, 492,568,
5^9? 585» öio, 677, 678.

Ducq, (AU) pag. 97, 529, 573.
Durer, {Men) pag. 15, 23, 135, 306, 393, 492,

528.
Dufart, (Komelis) pag. £2, 23, 128, 285, 319, 367,

47o? 5$5> 586, 607, 652, 653.
Duyfhuyfen, {N. N.) pag. 251.
Dyk, {Antoni van) pag. 2, 3, 5, 13, 33, 37, 41,42,

47, 61, 71, 88, 97? 102 > 106, 115, 110, 127,

134, 150, 158, 161, ió6, 171, 186, 187, 201,

225, 239, 246, 276, 278, 279, 297, 318, 353?
400, 401, 430, 470? 479» 529? 542 > 575, 5S6,

597, 6c8, Ó24, 640, 64 c, 656, Ó59, 664, 6S7.

Dyk, {uit de Scboole van Antoni van) pag. 88, 124,

373» 430,43L
Dyk, (in de manier van, of na Antoni van) pag. 33, 34,

65, 88, 166, 187, 2C9, 2fp, 281, 284,. 365, 380,
401 , 579-

Dyck, {Abraham van) pag. 67, 486, 658.
Dyck,
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Dyck, (Pbilippus van) pag. 7, 78, 355, 480, 529,
658.

D. (A. V.) pag. 68.
D. (L.) pag. 564.

JL/Ekels, (,7.) pag. 460.
Eekhout, (Gerbrandt van den) pag. 13, 24, 49, 72,

112, 134, 138, 162, 174, 176, 182, 228, 246,
252, 282, 319, 358, 455, 597, 613, 638, 672.

Egmont, QJuftus van) pag. 34, 1Ó8.

Elger, (Ottomar) pag. 39, 57, 81, 84, 128, 142,
146, 208,

Elshaimer- {Adam} pag. 18, 36, 89, 135, 156, 224,
274> z$5, 3*9 > 37° > 4'^3, 495 > 49°^ 53°, ön,
612, 628 , 646.

Elft, (P. van der) pag. 25, 99, 125, 140, 280, 312,
364. 663.

Erasmus
, QDefiderius) pag. 110.

Ermel , ( N. iV. ) pag. 36.
Esfen, (Kornelis van) pag. 185, 312.
Esfelens, C3akob) pag. 143, 14Ó, 151, 604.
Everdingen

, QAldert of ^//ar* van*) pag. 78 , 114, 340*
458,506,683.

Everdingen, (C&farvan) pag. 562.
Eyck, (Hubert van) pag. 31, 24r.
Eyck, (Gafpar van) pag. 199, 405.
Eyck , ( N. AT. van ) pag. 3 19.

Eyekens, (Francifco of Frangois) pag. 167, 199, 493,
661, 676.

Eyckens, (^fcn) pag. 44, 348.
Eyckens, (Karei) pag. 372.
Eyckens, (Catharina) pag. 93, 244.
Eykelenberg, (5.) pag. 541.
E. (A.) pag. 373.

J? Abritius, (Johan) pag. 49, 4^9.
Facon, (AT. iV.J pag. 84, 127,



xx REGISTER
Faisfenberger, (Ambrofi) pag. 440, 441,
Fanio, (Francifco) pag. 6g.

Fargue, (Pauius Qonjlantyn la) pag. 232, 233, 618,
649.

Fargue, (Jakob Elias la) pag. 233, 234.
Faukens, (Af. AT.) pag. 33.
Faucquïsr, (ƒ.) pag. 240.

Felicoto, Zie, (Trapo de)
Fergufon, (AT, AT.) pag. 82, 132, 285, 470, 683,
Fermino, (Dionigio) pag. 388.

Fenatio (Oratio) pag. 387.

Ferrus {Virus) pag. 4'i, 480.
Fiamenghino, q/, Fiamingo, (Don Caftello) pag. 387,

388 , 596.
Figini, (Ambrofi) pag. 385.
Finfe, de la) pag. 66.

Fiori QMarco da) pag. 4, 66, 89, 131, 312,
Firelli, Vitelli.

Flaman, zie, Bartolet.

Flink, (Govert) pag. 81, 104, 134, 210, 271, 438 *

521.
Florentino (Rcffo) pag. IOT.

Fioris, (Frans) pag. 49, 65, 194.
Fosfe, (N.N. la) pag. 306, 307, 428, 429.
Fouquieres, (A?. A7

.) pag. 450.
Francefchini, (A7*. A7. ) pag. 306.
Franchi, (F.) pag. 387.
Franco, (Giorgione del , oï da Caflcl) pag. 219, 385,
Francois, (Lucas) pag. 46.

Frank, (Joan Wiilem) pag. 229, 249, 250, 602.

Franken, (Francifcus ) pag. 393.
Franken, (jfozn Baptifla) pag. 493.
Franks, (Sebafiiaan) pag. 15, 33, 34, 39, 80, 81,90,

91, 130, 160, 167, 191, 198, 199, 205, 236,279,
284, 361, 371, 406, 432, 433, 466, 557, 53i 9

622, 644, 658, 660, 663.

Franks, (Franfois of Don Francisco) pag. 59, 75, 91

,

148, 155, 15Ó, 162, 174, 191, 194, 197, 199,
211, 239, 245, 279, 284, 309, 310, 315, 393

j

480, 484, 622, Ó39.
Franks, (jToto) pag. 622,

Fyt,
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Fyt, (Johannes) pag. 31, 46, 76, 90, 94, 167, 190,
19Ö, 203, 247, 289, 371, 609, 623, 658, 659 >

\JAal, (Barendt) pag. 32, 250, 405, 471, 496*
508.

Garmain, (N. N.) pag. 622.

Garofalo , (Benvenuto ) pag. 304 , 305.
Garolly, (N. N.) pag. 398
Garzy, (Luigi) pag. 301, 633.
Gasdar, (N. N.) pag. 132.
Gattermeijer, (2V. AT. ) pag. 36.

Gaudenzio, (AT. AT.) pag. 381.
Gelder, (Abraham de) pag. 248, 361, 614, 645.
Geldere, ( N. van) pag. 286.

Gelton, ( T.) pag. 684.
Gendt, (Jan van) pag. 10.

Genoels, (Abraham) pag. 231, 507.
Gentilefchi, (Artimitia) pag. 386.
Gentilefco, (Horatio) pag. 101.

Gerards, o/Geraards, z/e Gerrit Pieterfz. van Zyl.

Gheyn, (Jacobns de) pag. 25, 214, 231, 616.

Ghizi, (Theodore )
pag. 412.

Gignani, (Carlo) pag. 387.
Gilig> (7-) Pag- 249-
Gillemans, (Frans) pag. 64, 94, 163, 493, 627, 642,

661.

Glauber, (Johannes) pag. 9, 67, 155, 175, 181, 204,
252, 253, 264, 44

r

--, 446, 470, 506, 507, 524,
525. 530, 559. > 564* 58<5, 646, 658.

Gobbo, (N.N.) pag. 102.

Gobelyns, (Corneljede) pag. 457, 461.
Goderich, (H.) pag. 674.
Goes, (N.N. van der) pag. 25, 210.

Goltzius, (Hendrik) pag. 25, 58, 97, 99, 613, 614.
Qonzalo, o/Gonzaale, Coques. (GonZdto)

660.

F. (P.W.) pag. 214.

F. (H.N.) pag. 579.

G.

Gooi,



xxir REGISTER
Gooi, (Johanvan) pag. 9, 14, 57, Br, 84, 128, 129,

*33> i5ö
> -07, 237, 320, 366, 6ofc.

Goubaie, (^?.) 45, 243, 493.
Govaarts, (IV. iv.) pag. 67, 320.
Goyen, (Jan Jofepbs Zoon van) pag. 30, 80, 157,

209, 232, 246, 251 , 285, 340, 363 , 459, 539*
560, 586, ÖI7> 626, 648, 665, 684, 687.

Graaf, (Jozua de) pag. 24.
Graaf, (Timotbeus de) pag. 155,
Graasbeek:, (Jooft van) pag. 175, 241, 310,320,480.
Graat, (Barent) pag. 85, 146, 341.
Grebber, (Pieter) pag. 125, 237.
Griffier, {Jan) pag. 5, 22, 121, 139, 190, 229,230,
251, 263, 264, 3rp, 320, 362, 437, 438, 470,
49<5, 525, 555, 5<>3, 570, 58$, 668, 671.

Griffier, (Robbert) pag. 30, 59, 77, 132, 157, 276,
277, 320, 376, 457> 490> 53o, 555, 600.

Grimberg, (

A

7
. N. ) pag. 648, 649.

Grimmer, (Abel) pag. 34, 95, 1Ó7.

Grifoni, (N. N. ) pag. 23.

Gryft, (Adriaan) pag. 31, 49, 57, 68, 93, 157, 162,

198, 242, 368, 404, 405, 6i6.

Gryft, (Nicolaas) pag. 683.

Guërim, (N. N.) pag. 345.
Guercino da o/del Cento, pag. 4, 101, 170,417,461^

633-
Guido Cagnaccio, pag. 308,

Guido Rheni, pag.4, 43, 62, 69, 82, 101, 114,133,
170, 208, 275, 294, 295, 343, 381, 389, 395,
396, 413, 414, 415, 4 TÓ > 47° > 533 > 640, 673.

Guldenezel, (N. N.) pag. 45.
Gunda, (L.) pag. 570.
Gysbrecht, (N. N.) pag. 44.
Gyzen, of Gyzels , (Peter) pag. 8, 17, 30, 34, 63,

64. 95 1 i32 > x54» 162 » 205, 229, 315, 319, 376,

433, 496, 525, 570, 627, 640, 657, 664, 665.

G. (D.) pag. 338.
H.

HAag, (Jote Frederik Cbrifliaan) pag. 650.

Haagen, (J.) pag. 673.
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Haagen, (K. J. van der) pag. 180, 181, 497.
Haaien, (N. N. van') pag. 196.
Haansbergen, (Johames van) pag. 6, 30, 265, 650.
Haarlem, (Koruelis van') pag. 13, 25, 48, 142, 158,
213,271,272, 480,530, 57 1 ? 58ó» 5&7> ÓI4> 654-

Hackert, (Job) pag. 9, 8(5 , 129, 148, 458, 587,
644 , 678.

Haije, (N. N. de la) pag. 131, 141, 673.
Hall, (Jacobus van) pag. 91, 277, 494.
Hals, (Frans) pag. 41» 45 > 78 >94> I03> 150, 156",

171, 221, 231, 248, 271, 284, 286, 320, 358,
457, 489, 587, 608 # Ó29, 630, 650, 653, 678.

Hals, (Dirk) pag. 232, 508, 571* 686.

Halfloot, (N. iV.) pag. 193.
Haman, (N.N. Ie) pag. 3.

Hamilton, (2V. IV.) pag. 3Ó,
Hanneman, (Adriaan) pag. 78, 492»
Hardenberg, {N. N-) pag. 315.
Harditné, (Pieter) pag. 11, 139, 490, 5^0.
Harms, (N.N.) pag. 24.

Haverman, (Juffrouw) pag. 180.

Heek, (C. pag. 541.
Heem, (David de) pag. 322, 488, 530.
Heem, (Jan Daviasz. dc) pag, 8, 21, 29, 30, 44,
49, 80, 83, 131 ?

i34> I5i> 155. 175* 241, 254,
283, 322, 369, 392, 393, 471, 480, 496, 523,
530, 55ö, 565, 570 ? 587, 615, 047.

Heem, {Kornelis de) pag. 8, 56, 87, 94, 125, 144,
M7> 155. 195? 24i> 24S, 251, 467, 471,
485? 604.

Heemskerk, (Sebajhaan) den Ouden, pag. 25, 131,
167, 168, 181, 182, J99, 368.

Heemskerk, (Maarten van) pag. 40, 66 , 90, 132,
3&>, 493> 497> 5^2, <5xi, <56o, 661,

663.
Heemskerk, (Hendrik) pag. 10, 168, 341, 540, 571,

658, 660, 665, 678.
Heemft, (iV. AT. vcm) pag. 212, 229.

Heer (Margareta de) pag. 36Ó, 541.
Heer (Kde) pag. 236.

Heeremans (Frawx) pag. 50.

Heer-



xxiv REGISTER
Heerfchop, of Heerfchap, QN.N.) pag. 68, 150.
Helmbreker, (Theodoor) pag. 312, 471.
Helmont, of Heilemont, (Af. <uan)pag. 165, 198, 288*

368, 486, 492, 403, 628, 659, 664.
Helft, (Barent van der) pag. 687.
Helt, (Nicolaas de) zie, Stockaade.
Herck, (dm Ouden inwi) pag. 95.
Herp, (N.N.van) pag, 253, 587.
Haar, {Kornelis Jozephde) pag. 617.
Heus, QGuilïam, oï Guillelmo de) pag. 125, 143, 321,

363, 448, 539, 560.

Heus, (Jacob, of Jacomo de) pag. 76, 123, 255, 283,
3 • 1 ï 3 47 9 539'

Heyden, (joan van der) pag. 11, 80, 99, 137, 138,
153, IÓ2, 174, I78, 183, 228 , 245, 263, 322,
362, 372, 376, 448, 454 , 47I, 517 , 530 9 556,
57ï> 5*7, 568, 599. 609 > 623, 643, 653, 665.

Heyl, (

A

r
. JV. van) pag. 406.

Heyft, (7.) pag. 36, 441.
Hillegaard, QN. N.) pag. 468.
Hire, (Laurens de la) pag. 133, 429.
Hirfcheley, (2V. ZV.) pag. til

Hobbema, (Meindert) pag. 78, 157, 230, 248, 359,
369, 588, 655, 667, 668.

Hoeck, (Jan van) pag. 35, 460, 660.
Hoekgeeft, (G ) pag. 323, 358.
Hoet, (Gerard) den Ouden, pag» 56, 124, 210,228,
246, 283, 320, 322, 361, 437, 491, 521, 557,
503.

Holbeen, (Hans van) pag. 17, 23, 31, 38, 59, 136,
223, 237, 320» 471, 480, 530, 539, 6oj, 657.

Holftein, (P.) pag. 36, 114, 685.

Holftein, QKorneHs) pag. 559, 603.
Hondekoeter, (Gillis de) pag. 40, 99, 123, 143, 673.
Hondekoeter, (Mekbior de) pag. 7, 8, II, 16, 29,

40, 75, 86, 103, in, 112, 114, 136, 139, 146,
173, 182, 183, 209, 228,242,264,265,285,320,
321, 337>364, 370> 37<*, 47i»488,52o, 530, 539,
564, 581, 582, 370, 588, 599, 616, 673, 678, 679.

Hondhorft, QGerard) pag. 113, 124, 125, 219, 248,

277* 3^5* 373* 447* 4$Q, 490, 520, 521.

Hon-
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Hondius* (Abraham) pag. 49, 93, 146, 231,
Hondt, (P.de) pag. 196, 197, 404, 626.
Hondt, (Z,. de) pag. 168, 197.
Hooge , (Pieter de) pag. 125, 143, 3I2, 448» 504 >

521 , 522, 602.

Hoogftratenj (Samuèl van) pag. 31, 487*
Hooremans, (Jm Ouden) pag. 94, 288.
Hooremans , (Jan) pag. 198, 209, 210, 368.
Houbraken, (Arnold) pag, 7, 12 > 23, 124, 149, 320

£

364, 376, 557, 601.

Houten, (T. van) pag. 602.

Hoyt (iif. £>.) pag. 236.

Hugtenburg, (Jobannes van) pag. 6, 48, 55, Sr, 129*
142, 146, 158, 175, 268, 310, 364, 446, 447 ^

457 > 458 , 55.1» 552, 563, 655, 673, 675.
Hulsdonck (N. N. van) pag. 195, 199.
Huys , (AT. JV"0 pag. 67.
Huysmans, (Micbiel) pag. 24* 5Ö, 62* 95, 96, 124^

163, 19Ó, 205, 348, 657, 661 9 665.
Huysman , van Mechelen , ( Kornelis ) pag, 90 , 162 , 1671

195» 230, 242, 247, 279, 404, 570, Ó13.
Huyfum, (Jobannes van) pag. 21, 78, 83, 141, 180*

229i 248, 279, 321, 322, 356, 357, 458, 459p
47i > 513 > 514, 55<5, 5Ö3» 628, 659.

Huyfum, (Jujlusvan) pag. 604.

H. (J. F.) pag. 342.
H. (F.) pag. 539.
H. (F.) PaE- ó55-

JAnfzens, (Abraham) pag. 34, 194, 276, 27?, 372 %

406.
)anrzens, (Vi&or) pag. 46, 168.

Janfens, (7.) pag. 235, 450, 617.
Janffon, (iV. N.) pag. 334.
Jaques, QVader) pag. 2»

Jardyn, (Jfan?/ du) pag. 8, 25, 2(5, 78, I2t, 1483
^47 > 255, 285 > 323, 338, 363, 369, 376, 452 ,

453, 472, 503, 513» 552, 57* > 5Ö8> óoji

Jeakel, F. M. pag. 40&



xxvx REGISTER
Immelraadt, (N. pag. 96.
Joachim, (N. N.) pag. 1.

Jongh, (C. <fe) pag. 30, 59, 363.
Jordaans, (ffcwu) pag. 58, 71, 354, 372, 394.
Jordaans, o/ Jordano, ( Lucas, of Luca) pag. 42, 82,

115, 126, 191, 207, 208, 275, 295, 296, 323,
422, 423, 493, 656.

Jordaans (Jakob, of Jaques) pag. 7, 13, 35, 58, 71,
80, 85, 91, 99, 106, 113, 130, 134, 150, 167,
175, 191, 197, 219, 220, 228, 229, 252, 277,
280, 285, 313. 348 > 3Ö*> 37i > 39i» 43i. 447 9

457» 47i, 472 , 4*6, 543 > 588, 644, 657, Ö70.
Jofepien, Z/Vf, Jofeph Arpino.

Ifazo, (N.N.) pag. 375.
Italiaanfe (in "O manier, of (uit de") Schoole, pag. 3,

28, 222, 342, 345, 346, 380, 397, 484.

(

uweel , ( N. N. ) pag. 306*
''

. (G.) pag. 606.

,.(#.) pag. 68j.

JP^Abel (^y vdn der) eigentlyk genaamt , van der

Touw. pag. 32, 50, 91, 104, 124, 197, 210, 243,
244, 276, 282, 339, 405, 494, 631.

Ka\ff (HTïllem) pag. 22, 99, 180, 195, 660.
Kal raat ( Barent van ) pag. 157.
Kampen, (Stomme van) eigentlyk genaamt , Hendrik A-

vercam, pag. 24, 25, 32, 41, 78, 647.
Kamper, (G.) pag. 565.
Kamphuifen, (Dirk Rafelfz.) pag. 24, 25, 232, 268,

342, 469, 599, 648.,

Kapelle, (Jan van de) pag. 139, 184, 246, 505, 603,
677.

Kafteels, (Pedro) pag. 44, 168, 486.
Kafteels, (den Ouden") pag. 93, 277.
Kaukerk, (P.) pag. 286.

Keerinkx, of Keeringhs, (Alexander) pag. 62, 143,
175, 242, 279, 588, 639, 641.

Keizer, (N. JV.) pag. 232, 472.
Keiler, (Johan Hendrik) pag. 31, 249, 364.

K.

Kef-
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Keflel, (Johannes van) pag. 27, 78, 113 , 130, 265,
472, 485, 639.

Keflel, (Ferdinand van) pag. 33, 136, 149, 150.
Keulen, (Janfon van') pag. 78, 231.

Kleeve, (Joofl van') anders, Sotte Kleefy pag. 376.
Klerck, (H. de) pag. 641.
Kleutix, (N.N.) pag. 280.
Klomp, {Aalben) pag. 157, 372, 373, 449» Ö04.
Knufpher, o/ Knufter, (Nicolaas) pag. 122, 224, 323,

472.
Kompe, (Jan Ten) pag. 110, 140, 151, 154, 369,
495 ^ 657.

Koning, (Satomon) pag. 7, 54, 74, 228, 341.
Koning, (Philips de) pag. 376, 439, 614, 679.
Koning, (David de) pag. 63, 76, 157? *92 » 194» 23*>

242, 312, 405. .

Koninksloo, (N. N.) pag. 24, 58.
Kopman, (N. N.) pag. 251.
Kraijer (Ga/per de) pag. 7, 71, 403, 627.
Kreek, (N. N.) pag. 95.
Kuip, (Jakob Germze, of, den Ouden) pag. 463.
Kuip, (Aalbert) pag. 151, 205, 214, 340, 348, 369 >

448, 490, 495>"527» 58i, 601, Ö18, 645, 6j3,
670 , 679, 684.

Kuip, (Benjamin) pag. 76, 82, 339, 674.
Kuilenborg , ( A.) pag. 14 , 480.

X-^Aanen (Jtfcoè van der) pag. 34, 168, 198, 347,
348,627.

Laar, (Pieter van) anders, Bamboots, of Bambootzio ge-
naamt; pag, 9, 17, 31, 45, 48, 76, 148, 242,310,
317, 404, 491, 503, 553 > 554» 629-

LairelTe, (Gerard de) pag. 7, 39, 72, 97, 123, 130,

150, i55> iö4» *72 > 204> 229> 248, 252, 253,
324, 472 , 48°» 5i7> 544> ö53» 658.

Lairefle, (Jan de) pag. 10, 531.
Lambreghts, (Henrik) pag. 198» 491.
Lancret, (N.N.) pag. 323, 358.

Lanfranco, (Johannes) pag. 292, 293, 346,
#### a



sxm REGISTER
Lange Jan, Ziet, Jan Boekhorft.

Lange Pier , ziet , Pieter Aartfen. r' : ,1

Lapis, (H.) pag. 619.
LargiUere, (N. iV.) pag. 23.
Laftman, (Pieter) pag. 28 ^ 184, 487,
Later, (N.N. de') pag. 163.
Lauro a o/ Laura, (Pbilippo) pag. 69, 2(58, 300, 301^

£33, Ö34.
Leens, (N. AT.) pag. 373.
Leeuw (Pieter de) pag. 14.

Leeuwe, (Pieter van der) pag. 490.1

Lely, (Pieter) pag. 464, 650.
Lelyenberg, (iV. A7.) pag, pag. 14, 50, 155.
Leone, (Pieter Gafpar de) pag. 50, 152, 185» 473?

óió, 617.
Leyden, (Lucajvan) pag. 15, 18^, 231, 324, 393,,

Liberti, (N.N.) pag. 64, 94.
Liendert, (Pieter van) pag. 220, 234, 235, 36*5, 649,
Lievenfz. (Jan) pag. 13,15* 41,, 4$ % 173 > 53 U

585, 597<
Limborch, (Henrikvan) pag. 74, 84, 15Ö, 214, 215,

2*6, 217, 2i8,
t
219, 220, 229, 246, 361 , 37Ö,

438, 439> 48o >48 i> 53» 5 654> 670* 671. .

Limburg, (AT. N) pag. pag, 13, 14.

^ingelbag, (Jobannes) pag. 17, 2$, 32, 40, 48, <ft %

83., 8<S, 07, 129, 139, 146, 179, 183 a

211 , 230 % 244, 247, 254, 263 ,4 323, 358 % 366,

369, 436, 45É, 401^463, 472, 473, 518, 519^
5^Q, 5*4. 554» 555 > 5*9 > 59*% öoi> ö44* ó78 .

Lint, (Pieter van, of, sran d*r) pag. 15 , 373,
J.int s (Hendrik van) pag. 193.

Lint, ( Jan van) pag., 123.

Lippi, (P£i%>o) pag. 323.

Lis, (Ja») anders, Pa^ pag, 481 81, 454, 473, 490*
500.

Locaceiïï, of, Lucatelli, (Antvmp) pag. 203, 279,345*
628, 634, Ó81.

Lodi , ziet , ( Caljjlo da )
Loding, (H.) pag, 14.

Loo, (Jc^pb vqn) pag. ag A «ft 439 ,^
<7«) P*?* ?4fr '.

~
'

:
'
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Lorme, (A. de) pag. 112, 181, 232, 251, 489, 572,
388, 589.

Lorenois, o/Loraine, (Claude, of, Glaude) pag. 4,
56, 298, 323, 339, 370, 39Ö, 621.

Lotti, (Carlo) pag, 4, 43, 46, 69, 166 , 170, 176,
192, 238, 281, 389, 423, 461, 597.

Lubjenietzki , (Chrijloffel) pag. 603.
Lucheefe, (N. 2V.) pag. 54, 222.

Ludiek (L.van) pag. 525.
Lundens, (Gerard) pag. 25, 66, 74, 113, 182, 251;

324 > 559» öo3> Ö48, 679.
Luft, (A. de) pag. 14.

Luyks, (Chriftiaan) pag. 125.

L. (G.) pag. 629.

IVlAas, (Dirk) pag. 152, 461, 682. < ^
Maas, (Nicotaas) pag. 124, 486.

Maas, (Gerard) pag. 90, 277.
Maas, (Jan) pag. 132.

Maat, (jfon) ziet, y^w Tewifz. Blankhof,

Magnus, (P.) pag. 660.

Main, ( Z. du) pag. 130.

Malo, (Vincent) pag. 167, 197.
MaloiTo, (den Ridder) pag. 385,
Man, (Kornelis de) pag. 527.
Mander, (Karei van) pag. 53.
Mans, (Fredericus) pag. 467.
Mantegna, (Andrea) pag. 301, 302.

Marat, of Maratti, (Karei, of Gzr/o) pag. 28, 89, 115,

133» *76 >
275> 290, 291, 307, 343, 344, 395,

417, 418, 419, 443, 572, 634, 635, Ó64, 68&.
Maicelis, of, Marceus , (Ottho) pag. 23, 114, 213,

286, 326, 467, 531, 532, 647.
Marienhof (N.JN.) pag. 448, 491.
Marrell, (Jakob) pag. 441,.

fyfarfé, (Jan) pag. 527.
Martin, ( iV, iV, ) pag. 407.
Mafcsi, -vö» Verarm, pag, 423.

Mafucci, (JugujUno) pag. 302, $o§;

M.

Mas*



xxx REGISTER
Masfeys, (Quintyn) of, deSmidt, pag. 143.
Masfimo, (den Ridder) pag. 383.
Matton, of, Mathon, (5.) pag. 12, 205, 231, 266 >

2Ö7, 525, 505, 506.
Matthysfens, QN. N.) pag. 669.
Meer, (Joto van dfcr) pag. 78, 132, 152, 242, 473',

539 > Ö26.

Meer, (Joban van der) de Jonge, pag. 30, 527, 603,
Meer, (Delffe van der) pag. 473.
Meki, (Af. AT. Ie) pag. 70.
Merelle, (iV. iV.) pag. 465.
Merken, o/ Merck, (J.) pag. 154, 235, 674.
Metzu, (Gabriel) pag. 12, 20, 50, 54, 74, 80, 97,

110, 120, 128, 257, 325, 359, 369, 465, 473,
545, 607, 672. .

Meulen r (Antoine Franpois van der) pag. 168 , 243 , 288,

442, 463 , 572, 661.

Meulen, (S. van der) pag. 541.
Mey, ( Hier'onimus van der) pag. 558, 562, 601.

Meyer, (Af. D.) pag. 236.

Meyering, (Aalbert) pag. 87, 113, 310.
Michau, (F.) pag. 162, 167, 189, 190, 195, 243,

275> 347» 402? 4°3> 4$5> 606, 609, 615, 616 , 626,

Mierevelt, (Michiel Janjz.) pag. 38, 114, 363, 464,
508, 53 1> 687.

Mieris (Frans van) den Ouden , pag. 19, 117, 118 ,

276, 324, 340, 376, 377, 401, 473, 481, 531 ,

545 y 54ó > 589 > 607.

Mieris, (Willem van) pag. 10, 22, 47, 74, 138,
154', 171 , 262, 324, 377, 435, 453 > 48t > 547 >

552, 559? 560, 5^2, 5<$5> 5^9> Ö19, 626,
667.

Mieris, (Frans van) de Jonge; pag. 15, 22, 37, 121,

131, 150, 225, 244, 262, 263, 360, 401, 402,
489, 55i, 558 > 549, 669, 686.

Mieris, (jfan wn) Broeder van Willem: pag. 172, 229,

547, 548, 602.

Milée, of, Milet, (Francifcus, of Francijco) pag. 3, 63,
64, 66, 70, 86, 103, 132,146, 147, 208, 230,

243 y 249, 275, 281, 282, 355, 377, 403, 481,

493 > 629, 66u
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Milo, of Miel, (Jean) anders, Bwfe; pag. 78, 104,

406, 505.
Millioru, (N. N.) pag. 38,

Minderhout, (H. van) pag, 45, pr, 96, 129, 193 9

194, 199.
Mignard, (Petrus) pag. 426.
Minjon, (Abraham) pag. 2r, 27, 55, 67, 87, 112,

189, 229, 325, 326, 354» 3<fe| 377* 4°3 > 497»
53* > 556, 598. »

Moine, (N. /e) pag. 133.
Mola, (Francifco del) pag. 2, 43, 102, 208, 614, 635.
Molenaar, (Jan Mienfe) pag. 21, 31, 57, 124, 131 ,

143, 146, 148, 158, 163, 1Ó4, 181, 232, 251,
325, 365, 467, 538, 558, 559. 564, Ö02,

618, 660, 674.
Molenaar, (Nicolaas) pag. 68, 132, 158, 164, 251,

348, 467, 486, 508, 538, 604, 618, 639.
Molo, (Jilofopho del) pag. 681.

Mommers, (Hendrik) pag. 76, 163, 213, 463, 493,
538, 663, 674, 684.

Momper, (Judocus de) pag. 10, 14, 24, 33, 37, 50,
57, 64, 77, 110, 167, 193, 199, 202, 240, 277,
281, 288, 312, 342, 367, 377, 392, 407, 585,
523 > 5<>8, 622, 627, 641, 661.

Monie, (Louis de) pag. 85, 267, 325, 531, 589,
590 > 599? 668, 679-

Moninx, (N. 2VÏ) pag. 58. .

'

Montano, (N. N.) pag. 389.
Moor, (den Ridder, Karet de) pag. 66, 87, 118, 148,
226, 246, 285, 318, 324, 325, 340, 359, 368,
482, 531.

Morazone, (N.N.) pag. 388.

Moreelze, (Paulus) pag. 23, 362, 482, 675.
Morello, o/Morelli, (Froncifco) pag. 17, 43, 396, 482.
Moro, (Antonio) pag. 102, 171.

Mortel, (Jan) pag. 82, 158, 32Ö, 337, 366, 565, Ó15.
Moftard, (Joban) pag. 210.

Moucheron
, (Frederik de) pag. 76, 113, 129, 143,

230, 269, 449, 458, 463, 494, 519, 572, 612.
Moucheron, (Izaak de) pag. 99, 110, 140, 145, 184,
449 > 507, 526, 532.

Moulyn, o/, Molyn, (Pieter) pag. n, 285.
Molo



xxx** REGISTER
Mulckenhof (J.) pag» 540.
Muntendam , ( N. N. ) pag. 232.
Myn, (Andreas van der) pag. 64, 204.
Mytens, (A. of, Oude) pag. 15, 16, 325, 407.
Mytens, (Daniël) pag. 15, 23, 5J, 73, 155, 157^

219, 650, 676.

Mytens, (^n) pag. 14, 31.

N.

ïsfAgtegaal, pag. 499.
Nafön, QPieter) pag. 284, 650.

Nates, (IV. IV.) pag. 663.

Natoire, (IV. IV.) pag, 635.
Nauwinx, (Harmanus) pag. 508.

Neck, (Johan van) pag. 114.

Neefs, (Pi#*r) pag. 22,37, 80, Ï3Ï, 134, 154, i6ó,

174, 198, 205, 228, 245, 263, 283, 288, 310,

3*7* 3*7> 34i> 3&>, 532> 538, 606, Ó39, Ó47,
665.

Neer, {Aart t of Aarnout van der) pag. 24, 25, 30,
50, 63,67,80, 123, 135, 140, 141, 149, 156*
178, 184, 209, 247, 269, 270, 282, 286, 297,
309 > 359 > 3^7, 3^9* 449, 456, 457» 467> 473,
523, 532, 538, 5<*3 > 59*> <5z6> ój5> 665, 668,
679.

Neer QEgton van der) pag. 20, 87, T31, 135, 226,
227, 261, 326, 363, 532, 573 > 610, 640.

Netfcher, ( Ga/parus) pag. 6 , 20, 53, 138, 150, 283,
326, 340, 377, 515* 532> 549> 57*> 59Ö, 611,

655? Ö73.
Netfcher, (ConJJantyn) pag. 9, 22, 48, 56, 131, 160,

221 , 2^1 , 246, 340, 473.
Neveu, o/Naiveu, QMattbys.) pag. 86, 184, 284, 473,

550-
Neyts , (IV. IV. ) pag. 277.
Nieuwland, (Adriaahvan) pag. 49, 232, 538.
Nikkelen wn) pag. 142, 538, 604, 606.

Nifpen, (IV. van) pag. 80.

Noentiens. (IV. IV.) pag. T92.

Nolkens, (Pieter) pag. 50, 277, 348.

Nollius, o/, Nollens, (N. N.) pag. 485.
Nooxfc
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vJCchiali^ (Gafpar Degli) zie, Vïïèllï.

Ochtervelt, of, Uchtervelt> (Jacob van) pag. 74 > 79

1

143, 146, 155, 332, 333, 447, 532, 550» 5?7s
578 > 592-

Oets, (N.N.) pag. 366.

Olen, w( pag. 80.

Olis, (Jan) pag. 237, 286,
Ooft, (y. van) pag. 279, 312.
Oofterwyk, {Maria van) pag. 14Ï, 361, %6<ï.

Ooftrum , N. van) pag. 363.
Opftal, QMichiel van) pag. 281 , 282, 406? 494, ètfft'

Örizonte , (N. N.) pag. 635.
Orley, (JBdchard van) pag» 41, 63 i*

Oftaade {Adrkian van) pag. 7, 13, 27 , 28* 40$ 5^
63, 66, 68, 73, 80, 84, 97, 98 j m> 127* 128 \

135, 141, 149, 161, 172, 177, 205, 2oó> 226,

237 > 241 , 245, 251, 258, 259, 279, 284, 310*

327, 338 , 356, 36°> 365> 377 > 38o> 4°4> 44?»
462, 466, 473, 474, 482, 486, 502, 5i5> 5io.

532, 549 > 573 > 591 > 600 > &>5> Ö23, 639, 653,
664, 665, 671, 684.

Oftaade, \l$aac van) pag. 13, '57, 135* 214, 270,
282, 283, 341, 365, 377

'

9 393, 492, 516, 532.
603 > 643, 674.

Oudendyk, QEvert) pag. 2Ö2 , 538.
Oudendyk, (Adriaan) pag. 67, 77, 327;
Ouderogge , ( N. N.) pag. 564.
Oufin, (JV. JV.) pag. 657.
Ovens, QJuriaan) pag. 532;
Öuwater, (Jakob) pag. 327 * 536,
O, (F. F.) pag. <fo.

Noort, (P. Utfrt) pag. 220*

Noojtwyk, {A. van) pag. 214,

Nymeegen , ( Tobias van ) pag.. 63Ö0

H (#0 pag. 214, 374.

ft



XXXIV REGISTER
P.

Ï^Alamedes Palamedefz; ziet, Stevers.

Palma Vecchio, pag. 208.

Palma, Senior, of den Ouden, pag. 191, 384, 597.
Palma, de Jonge, pag. 4, 18 , 41, 208, 482.
Palmer, QKornelis} pag. 214.
Palthe, QGerard Jan} pag. 174, 268, 269.
Panini, of, Pannini, (J.P.) pag. 301, 635, 636.
Pape, (Adriaan de} pag. 685.
Parcelles, (J'oban) pag. 13, 17, 87, 463.
Parmens QFrancifco} pag. 28, 101 , 304, 382, 383,

410, 461, 482.
Parmegiano , of Parmefani

, (Francifco} pag, 4, 133,
136, 59ö > ö5<5.

Parvico, (Frederico} pag. 422.
Pas, (C. de) pag. 573-
Pafferotti, (N. N.) pag. 183.
Pee, (yjn van} pag. 52.

Pee, (JTbeodorus van) pag. 51, 52, 182, 285.
Peeters, (Gillis} pag. 288, 312.

Peeters, (Bonaventuur) pag. 33, 93, 156, 167, 197,
206, 244, 312, 342, 486, 638, 639,

Peeters, (jobannes) pag. 277, 278, 493.
Peigna, (N. N. de} pag. 622.

Pellegrini, (A.} pag. 70.

Pendants, (iV. N.} pag. 342.
Penni, QLuca) pag. 304.
Pentz, (George} pag. 38.

Peeperftaart, (N. N.} pag. 365.
Pepyn, (Marten) pag. 95.
Percelles, Ziet, Parcelles.

Perrier (Frangois} pag. 70.

Perugino, (den Ridder, Pietro) pag. 305, 385, 386.
Petit, (B. L.) pag. 231, 337.
Piemont, (N.N.) pag. 50, 507, 626.

Pikolet, (Af. -AT») Pa§- 25 r -

Pinas, (Jacob) pag. 10, 564.
Piola , ( D. ) pag. 1 , 4.

Piombo, (Sebajiiaan del) pag. 113.

Poel,
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Poel, (Egbert van der) pag. 15, 146, 533, 618, 683.
Poelenburg, (Kornelis) pag. 14, 16, 22, 29, 56, 76,
'86, 92, 102, 116, 117, 120, 125, 132, 135, 152,

174, 193, 209, 211, 241, 247, 327, 333, 354,
359 , 3Ö8 , 374 > 378 , 4°3 > 4*2 > 522, 533 > 539,
559» 588 > óoo, 604, 612, 613, 625, 637, 662,
679.

Polidoor, of, Polidoor da Caravaggio, pag. 223, 293,
385, 389.

Pont, (IV. N. du) pag. 197.
Poorter, QlV.de) pag. Ó84.
Popens, {Jan) pag. 15.

Pordenon, (IV. N.) pag. 306.
Poft, (Frans) pag. 14, 50.
Potter, (Paulus) pag. 20, 32, 47, 48, 76, 83, 84,

98, 120, 137, 14S, 159, 177, 178, 207, 288, 327,
35<5 , 377 > 44ó > 452, 474 > 524, 53^, 626, 643,
652, 655, 666.

Potuyl, (#.) pag. 13T.
'

Pourbus, (Frans) pag, 194, 223, 464, 497, 658.
Prevoft, (Gcrard) pag. 619.
Prins, (IV. IV.) pag. 24.
Procacino, (IV. A7

.) pag. 2, 382.
Pouffin , (Nicotas) pag. 4 , 17 , 18, 83,, 102, 1-15,

130, 190, 192, 197, 223, 305, 306, 390, 402,
425? 597 » 636, 681.

Pouffin, (Gafpar, of, Cafpar) eigentlyk genaamt, Da-
cbet\ pag. 4, 47, 63, 67, 70, 147, 219, 230, 240,
281, 308, 377.

Puyfter, (IV. IV.) pag. 179, 455.
Pynaker, (Adam) pag. 16, 48, 59, 67, 78, 140,

177, 212, 267, 268, 276, 287? 363> 377? 449>
462, 554 > 573 > 674, 679,

P. (IV. E.) pag. 120.

V^Uaft, (Pieter) pag. 24, 237, 672.
Quellinus, o/Quellien, (Erasinus) pag. 45, 92, 193,

203, 277, 288, 474, 609.
Quelünus, (Jobomes Erasmus , of, de Jonge) pag. 277,

327.
***** a
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uerfcmh, (Tobitrs) pag, 573, 628.
uinkhard, (Jan Maurit%) pag, i%6, 263,

R.

R^Ademaker, (Gerard 9 oïGerrit) pag. 504,
Rademaaker ( Abrdham) pag. 366.
Raphaêl Urbino, anders gmaamt , Raphaël Sanzio; pag,

i, I3Ö > 203, 275, 280,. 327, 328, 389, 474,
Ratz, (Joban) pag. 619.
Reggio, (PietroPoulo) pag. 4,
Eenaldi, (iV. -tv.) pag. 272.
Reni , ziep , Guido Reni.

Rentingh* of% Rentink, (Arnout) pag. 475,
Riario, (Giovanni Battifta) pag. 1,2.
Richardfon , (N. N.) pag. 104.

Richter, (A7. AT.) van Venetien; pag. 67 ? 365*
Rietfchoof, (Hendrik) pag. 648,

Ring (Pieterde) pag. 14, 49, 565, 598, 685.
Koepel, (Koenraad) pag. 8 , i<5, 27, 55, <>5> 83, 131 ^

151, 170, 189, 328, 3Ö1, 378 x 474, 602.
Roermans ,

(Kornelis) pag. 41,

Rogman, (Roeiant) pag, 231.

Romano., f jty//o) pag. 207, 208,, 289, 339, 482, 573*
574-

Rombouts, (Theodo.cr) pag. 196, 241.

Romyn, (Willem) pag. 12 » 76, 113, 230, 251, 3403
; 438, 475, 533* 554 > 64ö, 647, 675»

Rooijen 5 (Willem? of, Guiljehno van) pag. 76, 5573
647.

Roare, {Jaqms d$) pag. 10, 66» 78,, 82, 155, 164*
248/

Roos, (Joban Hendrik) pag. 36, 283.

Rcos , tPhtti&;% of, de Itatiaanfe) pag. 171, 203, 474 fc

'

543 > Ö57-
Rofa, (Sflfaator) ook genaanu, S&tyatQrié \ pag. 43 a

f

89., 90, 192,, 208 , 238, ^ai>. 303,, 389, 39$* 493*
627, 63ó, ó8i.

EpJa, Qmcohas.) pag.. 238, 346.
Rofalaa, {Juffrouw) pag. 236, 347* J&i
iofendaal A (A^ote) pag, 104 * 597,

Ito»
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Rotius, (Jakob) pag. 685.

Rottenbamer, of, Rothenhamer, (Hans) pag. 5, 18,

33 > 49* 57> 66, 87, 89, 96, 102., 127, 131, 134,
13Ó, 149, 154, 159, i73> I74> 210, 211, 227,
24Ó, 251, 276, 3*4> 315, 328, 357 9 3ó7> 378,
391, 401, 495, 533, 534, 575, 622, 625, 627,
642, 667.

Rubbens, {Petrus Pauius) pag, 5, 18, 27, 32, 33,

42 » 47» 53> 6l > 7** 79>. 82, 83, 89, 97, 102,
105, 106, 116, 127, 134, 150, 153, 158, 161,
ióó , 171, 176, 185, 186, 195, 200, 201 , 205,
219, 224, 225, 238, 273, 274, 276, 278, 291,
292, 309 * 328, 331, 370. 378, 39° 9 399 > 482,
487» 492, 533s 542, 574> 5Q1 , 597 > > ön,
623, 624, 639, 645, 656, 670.

Rubbens, (zi*£ öfe Scboofe van P. P.) pag. 23, 32, 89 }

106, 161 , 166, 184, 194, 201 , 220, 281 , 287,

338 , 367* !7°> 37i, 4°°> 58o, 597, 624, 630,
ó4 i> 656, 657, 664.

Rubbens, (in Je manier van,, of na P.P.) pag. 34, 365

37> 4 I »ö3, Ö4, 123, 134, 162, 166, 186, 199,
238, 280, 284, 313,. 374, 541, 624, 656, 657,
670, 685.

Rugendas, (A\ 2V.) pag. 36.

Rullens, (£.) pag. 86.

Runters, (N. N.^ pag. 94,
Ruthard, (C. -^.) pag. 440.
Ruyfch, Pool; (Rachel) pag. 16 , 141, 459,
Ruyfeh, (5F,) pag. 463.
Ruysdaal, (Jakofy pag. 14, 16, 31, 67, 77, 79, 86 9

99» 129, 140, 147, 157, 175, 181, 184, 230,
232, 328, 365* 45<5, 462, 474* 475, 5i9 5 54°?
562:3 591 ^ 592, Ö08, 649, 657, 668, 675.

Ruysdaal, ( Salomon') pag. 41,48, 77, 132, 140, 151,
251, 456, 462, 497, 592, 646.

Ryff, (Nicolaas de) pag. 406,

Rykaart (Dawf) pag. 33* 45* *35* *<tö* 195, 205,
25ï, 638.

Rykaart, (Maarten) pag. 77.
%n, (l^ittèn?a* ara») pag. 14, 21, 22, 28, 37, 45,
73, 85 a I2i, 130, 134, 136, 145, 161, 180,

ll 191, 202 a
- 021, 25G, 277, 280, 328, 337#

***** 3' 3381



xxxviii REGISTER
338 , 34r > 355 , 358, 359, 378, 393 1 403, 443,
457 > 474 > 492, 533» 544» 575, 59* > 601 , <5i4>

641 , 657 , 664 , 686.
Ryn, of Reyn, (G. van) pag. 249.
Rynenburg, (Nicolaas) pag. 270, 271, 615.
Rysbrack, o/ Rysbracht, (P.) pag. 64, 90, 19a, 195,

242, 661 .

R, pag, 185,

'

s.

SAagemooleti, (M.) pag. 613.
Sacchi (Andreas) pag. 302, 417.
Sagtleeven, (Herman) pag. 5 , 47, 65, 79 , 85, 122,

149, 154, 163, 172, 178., 184, 230, 251, 264,
285, 330, 33i, 36Ö, 379, 466 > 475, 482, 522,
523, 555, 5<>3, 592, öoo, 611, 625, 629, 639,
653 , 679 , 683.

Sagtleeven, (Kornelis) pag. 34, 57, 81, 93 > 125,
167, 209, 214, 231, 237, 286, 341, 379, 394>
508, 6^.9.

Sam, (Engels) pag. 236, 662.

Sanders, (Gerard) pag. 68 , 158, 220 , 236, 630,
652.

Sarto, (Andrea del') pag. 222, 411.
Sarzana, (iV. iV.) pag. 385.
Saukens, (ƒ.) pag. 619.
Savery, ziet, Xavery.
Schalch, (^ön Jacob) pag. 366.

Schalken, (Gotfried) pag. 6, 20, 54, (5(5, 73, 103 ,

122, 135, 157, 175, 226, 248, 284, 329, 353,
354, 3<5o, 370 > 448, 527> 534 > 538, 608, 657,
663 , 676.

Schalken, {Maria) pag. 684.
Schellinks, {Willem) pag. 56, 113, 342,
Schellinks, {Daniël) pag. 77, 475.
Schendel, of, Scheyndel, (Bernardusvaii) pag. 146, 541*
Schendel, (J.van) pag. 527, 683.
Schiavoni, (Andreas) pag. 28.

Schidoni, (Bartbolomeo) pag. 300, 388, 03<S,

Schippers, (N. iV.) Pa& 45°-

•Schooff, (Ruiolph) pag, 168, 1%
Schoei*
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Schooman, (Aart) pag. 30, 58, 173» 287, 331, 534?
577 > 599'

Schovaarts, ofSchoevarts , (Cbriftoffel) pag. 167, 640,
661.

Shoevarts, (M.) pag. 197.
Schubur, (P.) pag. 286.

Schultz, (N. JN.) pag. 224.

Schut, (Kornelis) pag. 27, 93, 199, 249, 282, 482,
485 > 497, 507-

Segelaar, (Gerard) pag. 145, 231.

Semino, (Oclavio) pag. 387.
Siebrecht, den Ouden; pag. 96.
Signani, (Carlo) pag. 303.
Silo, (Adam) pag. 184.

Silvefter, o/ Sylvefter, (7.) pag. 192, CjpS:

Sinau, (N. N.) pag. 194.
Slapbaardt, (AT. IV.) pag. 284.
Sley (TL) pag. 455.
Slingeland , (Pieter van') pag. 6, 19, 55, 87, 164,

165, 178, 267, 328, 379, 475, 534> 545» 561,
603 , 626 , 651 , 669 , 686.

Sluis, (J. van der) P*g. 267, 577, 604.
Smit, (Dirk) pag. 40.
Snellinks, (J.) pag. 248.
Snoek, (J. G.) pag. 541.
Snyers, of Snyders^ (Frangois) pag. 13, 34, 62, 63;
ö5, 75, po, 130, 173 > 201, 203, 278, 280, 292,
33i, 378 > 395, 404> 431? 432> 487> 493 ? 534>
543, 574 > 6°i> Ö23 ? 638.

Snyers, (Petrus) pag. 8, 55, 79, 131, 144, 162,
163 , 190, 195, 204, 210, 231, 242, 280, 312,

349 > 350, 35i> 352, 353> 3^8, 37°, 37*> öio,
Ö23, 641.

Snyers, (Petrus Joban) pag. 204.
Soinjé, (Jan) pag. 363, 365, 380.

Sole, (Jan Jozepb del) pag. 305.
Sole, ziet, (Qio Batta del)

Solimene, (Francisco) pag. 268, 302, 344, 395, 420*
Sollaart, (AT. N.) pag. 407.
Son, (Joris van) pag. 94.
Soolmaaker, (J. F.) pag, 538, 539, 671.

Span*
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Spanjolet / of Spagnolet , pag. i, 35, 39 > tj6> a?2>

275, 280, 412.

Spierings, ( N. N.) pag. 315.
Spilman, (H.) pag. 467.
Spranger, (Bartholomeus ) pag. 64 > 394.
Sprayt, (Jakob) pag. 365, 618, Ó19,
Stalbent, (Adriaan) pag. 160, 168, 310? 33

1

? 497*-
' 534-

' '

Staveren, (Joan Adriaan van) pag. 13, 48, 143, 328*
329,592,007.

Steen , (Jan) pag. 7, 11, 16,47, 54, 73, 80, 84,
98 > 121 , 123, 128, 134, 138, 145, 14Ö, ^

156, iói, 172, 179, 212, 248 > 259, 260, 261,
283, 329, 330, 354, 360, 367, 370, 378, 448,
455, 4Ó2 > 463> 4Ö<>, 482, 483, 492, 497, 516,
5i7> 53ö > 537 > 549» 550, 575 » 576 - 59* i 6oo>
610, 645, 646, 652, 667, 672.

Steenlandt, (IV. AT.) pag. 277.
Steenwyk , (Hendrik van) pag* 22, 72* 169 , 270 9

• 169, 270, 339, 354 , 459, 475, 526, 527, 534,
652 , 675.

Stephani, (IV. JV. )
pag. 331.

Steur, (G. van der) pag. 540.
Stevers, (Palamedes Palamedefz.) pag. 7, 29, 59, 78,

81, 158, 214, 540, 684.
Stevers, (Antony Palamedefz.) pag. 124, 158, 212 f

573 > 62<5.

Stockade, (Nicolaas de Helt) pag. 19, 253.
Stolberg, (IV. IV.) pag. 363.
Stoop, (Dirk) pag. 125, 342, 6S4.

Stoop (5?. P.) pag. 447, 459.
Stooter, (IV. IV.) pag. 311.
Stork, (Abraham) pag. 9, 24, 40, 7?, 82, 85, 151

,

162, 175, 184, 214, 246, 311, 3Ó0, 372* 475*
488 , 538 , 577 >

001
> 653 * 66u

Stork, pag. 360.

Stranover, (IV. IV.) pag. 331, 362, 364,
Streek, (Hendrik van) pag. 87.

Stuven, (Ernft) pag. 24, 147, 450.
Sueur, (Euftache le) pag. 57, 426.

Swaanevelt, {Htrman) pag. ifj 341, 579*
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S, (P. V.) pag. 144.
S, (A. B.) pag- Ó85.

T.

T^Empel , (Abrahafo van den} pag. 543 , 629.
Tempé fta , o/, Tempeeft , (Pietro} pag. 155, 230

,

23b ; 298 , 299.
TempelHno, ( iV. Ar.) pag. 1.

Teniers, (David) pag. 7, 19, 28, 33, 37, 44, 50,
53> 59> ö3> öó > 8o> 83, 91, 103, 118, 119, 131,
154, 160, 174, 188, 189, 196, 204, 207, 227,
*39> 297> 3io, 3H> 33i, 332, 369, 379, 398,
399 > 439 > 445, 447» 435 > 4Ó(5 5 475? 4^5 , 493»
534» 535, 544> 577, 592? 59$* <k7-> 623, 627,
ö37> <%8, ó39» 645, 652 , 658-

Teniers, (m Je mankr van, of, David} pag. 136*
152, 179» 237, 284, 491, 580, 581, 649, 675.

Teniers, (David} den Ouden, pag. 57, 221 , 3Ó4,
485-

Teniers, (Abraham) pag. 189, 270, 447, 486* 640^
Terweften , (Mattheus) pag. 155, 284, 285, 341,.

629.
Tesfart, (N. N.) pag. 628.

Tefta, QPietro} pag. 4, 85 > 146, 203, 238, 289.4

290.
Thalta, QJohan} pag. 145.
Thielen, ( Jan Philip van} pag. 94, 195, 592, 673»
Thomasfe, (Jakob} pag. 95, 459.
Thulden, (theodoor van} pag. 86, 483, 489, 561.
Thysfens, (P^r) pag. 45, 91, 9!, 193 , 199, 205,

373, Ó24, 658.
Thysfens, (£.) pag. 33, 493.
Tibbemans , (JV. N.} pag. Ó04.
Tiepolo, (Gio Botta) pag, 423.
Tilburgh, (Egidius van} pag. 164, 198, 205? 9,41$

310, 347, 404.
Tintoret, o/ Tintoretto , (Jacomo Robufli} pag. 2, 69^

. 222> 308, 383, 411 '

Tifchbein, (Johan} pag, 152, 156, 183, 340.

Titiaan, ó/, Titiano Uccelli, o/, Vecelli, pag. 2, 35*

43 > ó9> rti; 11®? !33» 147? 203, 223, 275*
****** 293}



iiri REGISTER
293. m > 307» 3^ > 383, 384* 397 > 4°8 > 409,
483 , 488> 544 > Ö21, 636.

Tol, {Pitfer van) pag. 24, 343? 379 > 604, 651.
Tol, (Davidvan) pag» 30, 17, 562.
Tol, QDominicus van) pag. 266, 332, 435, 436, 483,

Torenvliet, (Jakob} pag. 57, 103, 133*266,464,
564.

Torenvliet, {Abraham) pag. 341.
Trapo de Felicoto, pag. 376.
Trevifani , of, Trevifano

, (iV. ZV.) pag. 203, 344,
345, 3^4, 420, 421.

Trois, (AT. N. du} pag. 355, 463.
Trooft, QKornelis) pag. 52, 97, 99, 100, 110, 139,

140, 144, 145, 154, 177, 182.

Tuliius, of, Tiellius, (ilf.) pag. 82, 270.

vJChtervelt, Ziet, Ochtervelt, (Jacob van}
Uden, (Lucas van) pag. 32, 63, 64, 93, 1Ó6 , 175,

189, 190, 104, 239, 240, 310, 311, 560, 461,
486, 611.

Uittenbroek (Mozes own)pag. 16, 157, 212, 380,
611, 612.

Ulfft, (Jakob van der} pag. 8, 79, 103, 147, 174,
181, 210, 228, 333» 359> 489> 535-

Uibin, ziet , Raphaël Urbin , o/Urbini*.

Urfela, (N. N.) pag. 333.
Utrecht, (Adriaanvan) pag. 106, 379, 610, 615.
üytevvaal , {Joachim} pag. 10, 16, 17, 29, 49, 80,

182, 212, 333, 393, 447, 498, 577-

V Accario, Senior ; pag. 388.
Vadder, (Lowysde) pag. 627.
Vaga, (Perino del) eygentlyk genaamt, Buonacorfi; pag.

497-

U.

V.

304-

Val-
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Valkenburg, (D/r£)pag. 146, 582, 592, 593.
Vannini, (Pietro) pag. 301.
Vafari, (Georgio) pag. 306, 411, 483.
Vaubal, (N. N.) pag. 402.
Vecchia, (Pietro.della) pag. 387.
Veen, (P.) pag. 663.
Veerendaal, M.) pag. 33, 62, 75, 131, 164, 209,

3*5. 334 . 355 . 3Ó2 > 627, 658,
Velden

, (Adriaan van de) pap. 8,9,21, 26, 53 , 98 , 113,
121, 122, 129, 137, 138, 14a, 145, 152, 153.
159, 162, 177. 178, 183* '90* M7> 228 * 245>
247. 2Ó5. 2Ó9, 276, 322, 334, 357. 359 > 372,
37<5. 379? 4°2 > 44ó * 448 . 449. 454? 45<>. 457»
47* > 47ó . 498, 503, 511* 512, 517 . 5*8, 519,
52o, 55*> 553, 555. 57*> 572 > 587» 588, 593,
598? 599. Ö04, 609, ón, 623, 629, 641, 643.,
ö53. 6659 666, 66j 9 671, 679, 680.

Velden, (Willem van de) pag. 11, 23, 27, 67, 68,
81, 129, 139, 153, 168, 175, 178. 183, 197,
*99, 245, 263, 334. 360» 37°> 45^. 47<5. 5*2,
5M? 537 ? 555. 578, 593. Ö09» Ö51, ÓÓ2, óóó,
071 , 679, 680, 683.

Velden, (Ezaias van de) pag. 213, 2$6, 340, 462

*

498, 537.
Velden ,

(jan van de) pag. 213.

Velden , ( Willem van de) den Ouden , [volgens aanteeke*

ning van Houbraken in zyn Schilders Boek > 1. Deel , pag.

275. was deeze de Vader van voorn. Adriaan en Willem ; .

en zo men meent , de Broeder vanvoorgem. Ezaias en Jan

van de Velden] pag. 276, 348, 476.
Vellert, (N. iV.) pag. 235.

Venetiaanfche (uyt het) School, pag. 424.
Veneziano, (Carlo) pag. 388.

Venius, (Ottho) pag. Ó27.

Venne, (Adriaan van der) pag. 564, 580, 672.
Verbeek, (Pieter) pag. 24, Sz, 159, 232, 491, 6qi $

649.
Verbooms, (Abraham) pag. 232, 449, 463, 524, 564,

Ö47-
Verbruggen, (Adriaana) pag. 31.

Verbruggen, (Gafpar Pedro) pag. 31, 34, 49, 56, 64;



slïv REGISTER
75, 82, 158, 194, 221, 286, 335, 340, 36$, 373,
490, 629, 647, óói.

Verbuys, (Aarnout) pag, 165, 341.
Verdier, (A/. A/.) pag. 428.
Verdoes, (Joban) pag. 341,
Verdonk, (Komeiis) pag. 40, 58, S13, 251, 34T, 498,
^Verèlft, (Pieter) pag. 15, 175, 333, 476, 684, 649.
Verelft QSimon) pag. 220, 343, 615.
Verhaagt, of, Verhaagen , (Tobias) pag. 156, 370.
Verkolje, (Jobannes ) pag. 151.

Verkolje, QNicolaas) pag. 103, 253, 254, 334, 340,
448, 476, 506, 517, 518, 668.

Verlinden, (P, 5.) pag. 198.

Vermeeren , (Jan Éaptift) pag. 92, 93, 194, 199.
Vernet, (Jofepb) pag, 298,. 460, 636, 637, 681, 65 2.

Verona; ziet, (Maici van)
Yeronefe, (Patilo Caliari ) pag. 3, 43, 96, 133 , 191,

!

192, 203, 222, 280, 293, 333, 344, 395, 397,
412, 488, 621

, Ó37.
'

Verfchot, (AT. N. ) pag. 464.
Verfcbuur, (Lieve.) pag. 67, 159.

Verfchüoring, (Hendrik) pag. 9, 13, 28, 49, 74, 75,
%6,1%$, 130, 151, 249, 3Ó4> 379 >"52ö, 648.

Vertangeri , (Daniël) pag. 10, 23, 48, 135, 158,287,
333 . 368 > 535 > 593 > öoi, 626, 655, 68c.

Vervoert, (den Ouden) pag. 368.

Verwilt, (Francois) pag. 7, 284, 491, 582, 664.
Vi&or, (Jacomo') pag, 87, 113, 146, 162, 540, 603,

686.

Villalpamlo , (

A

7
. N.) pag. 79, 153.

Vinei, (Lecnardo da) pag. 294, 334, 384, 407.
Vinkebooms , (David) pag. 8 , 28, 34, 50, 63, 92,

124, 150, ïó'6, 199, 279, 309, 333, 334, 348,
360, 368, 369, 486, 535, 5Ó0, 639, 649, 663.

Vinne, ( Vincent van der) pag. 78, 199, 277, 340.
ViPpré, (A7. AT.) pag. 343-

'

Viüeher, (Koniclis) pag. 368, 498.

y.htAii gemam, Gafpa* riegli.ö c ehiali , pag. 344, 397 3

637.
Vitïinga, (AT. AT.) pag. 537, 538, 603,

.-Ylvié^, i$T. pag. 659,
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.Vlieger, (Simon de) pag. 152, 246, sop, 334, 339,
460, 460, 492, 648, 652, 674.

Vliet, (Henrik van) pag. 59, 68, 87, 286, 361, 459,
467, 489, 609, 652, 669.

Vliet, (Willem van der) pag. 58, 339, 578, 650.
Voet, {Karei Borchart) pag. 55.
Voinen, (N. IV. de) pag. 132.

Vpis, (Adriaan, of -^ry de) pag. 6, 12, 25, 27, 141,
155, 26 r, 262, 333, 379, 453, 558, 593, 664.

Volders, (N. N.) pag. 45,
Volleevens, (Jobannes) den Ouden; pag. 221.

Voorhout, (Jobannes) pag. 38, 85, 143, 157, 372,
440.

Voorn, o/5 vooren; (Petrus) pag. 654, 680.
Vos, (Paulusde) pag. 63, 190, 198, 285, 404.
Vos, (Simon de) pag. 162, 167, 363, 368.

Vos, (Maarten de) pag. 33? 34 > 95 > *94> 2°9> 221,
279, 47Ó, 498.

Vouet, (Simon, pag. 4, 26, 31, 45, 47, 281.

Vouw, (N.N.de) pag. 468.

Vries, (Simon de) pag. 41, 94.
Vries, )Reynier de) pag. 467, 476,
Vries, (H. F. pag. 334,
Vromans, (Jacob) pag. 25, 288.

Vroom , ( N. N.) den Ouden ; pag. 251,
Vroom, (Willem) pag. 79.

,
\V Aal, (Kornetis.de) pag. 15, 198^

Waal, (Lucas de) pag. 93.
Waalfcappel, (jf.) pag. 565.
WalraVen, (Izacic) pag. 499, 500, 501, 502.
Wandelaar, (Jan: pag. 337.
Warnar, (N. N.) pag. 236.

Waterloo, (Antony) pag. 50, 196.
Watteau (N. N.) pag. 130, 237, 673, 682.
Weeninx-, (Qio Qdbtifta) pag. 8, ix, 29, J22, 129,
148, 20(3, 247, 336, 371, 454, 477, 4§3 , 5.0,

Vugt, (Joanvan) pag. 286, 476.
V. (CD.) pag. 184.

W.

562.
###### $ Wee-
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Weeninx, (Jan Babtifla) pag. 50, 113, 120 , 264 >

359 y 578 > 599 > ^45> 664.
Weeninx, {Joban) pag, 24, 55, 67, 80, 151, 172,

173, 228, 336, 337, 357, 371, 453, 454, 465,
477 > 543, 544 > 593 ? 594? 658.

Weeninx, ( Juffrouw) pag. 131.
Weerts, (M.) pag. 683.
Werff, (den Ridder, Adriaan van. der) pag. 10, 19,

20, 37, 118, 155? 168, 204, 214, 22<5, 229, 33Ö,
359 > 379 , 403 , 404? 433 > 45i> 535, 644, 651,
660, ÓÓ2.

Werff, (Pieter van der') pag. 59, 336, 379, 601, 628.
Weth, (Jacob de) pag. 81 , 91, 447, 582, 655, 680.
Weijerman, (Jakob Campo) pag. 8.

Wiardi, (Jakob) pag. 582.
Wielings, (Nicolaas) pag. 13.

Wiering, of Wierinx, (Kornelis) pag. 163, 394, 395.
Wigmana, (Gerard) pag. 39, 137, 164, 337, 371,

491, 492, 498, 603.
Wildens, (Johan) pag. 372, 658.
Willaarts, {Adam) pag. 9, 32, 56, 77, 81, 125, 129,

156, 211 j 232, 237, 327, 342, 367, 483, 581.
Willaarts, (Abraham) pag. 126.

Willebords, (Thomas Jakob) pag. 10, 12, 281, 282,

483, 484, 543.
Wilmans, (N. N.) pag. 578.
Wils, (Jan) pag. 56.

Wilt, (Thomas van der) pag. 212.

Wingen, (Jooft van) pag. 190.

Winter, (G. w) pag. 680.

Wiffinck, (N.N.) pag. 366.

Wit, (yafeofc pag. 56, 99, 106, 107, 108, 109,
110, in, 144, i55> 477» 602, 631, 680.

Witel, (Gafparovan) pag. 608.

Withoos , (N. N.) pag. 541.

Witte, o/ Wit, (Emanuel de) pag. 17, 29, 48, 113,

124, 131, 142, 181, 184, 220, 270, 459, 477,
538, 680.

Witte, (Peter de) pag. 168.

Witte, (Gafparde) pag. 194, 196, 310, (^7.
Wittert, (N. N.) pag. 619.

Wolfeit, (B.) pag, 347, 582..

Wem
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Wouters, (Francifcus) pag. 34, 58, 167.

Wouterman, (Philip) pag. 6, 20, 21, 26 , 28, 58,
73, 79, in, 120, <2Ó, 137, 148, 153, 159> 188,
204, 210, 250, 252, 254, 283, 287, 310, 335,
33<>, 35ö, 3öö, 3^7> 3^9, 379. 3So, 401, 434,
435, 445? 447 > 449, 451, 452, 477, 484, 486,
488, 493 , 498, 502, 50^.510, 511, 535 , 53? >

550, 551, 578, 594» 595, 598, 601, 605, 623,
642, 644, 647, 661 , 662, 669, 680, 683.

Wouwerman, (Pieter) pag. 10, 16, 30, 37, 50, 76,
77, 81, 123, 135, *42 > x 5<5, 182, 250, 285, 349,
354? 3<54> 3<5ö> 372 > 46°, 539* 582, Ó40, 646,
663, 674, 681.

Wulfraat, (Matthys) pag. 23, 104, 272.
Wynants, (Jan) pag. 9, 17, 21, 68, 86, 140, 145,
159, 180, 209, 212, 245, 265, 3Ö9, 452, 459?
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CATALOGUS,
VAN

SCHILDERYEN,
Nagelaaten door Zyn Excellentie de Marquis van

St. philipe,
Ambafladeur des Konings van Spanjen , &c. &c.

Verlogt den 30. Julïl 1726. in 'sGmenhage.

1 T"\E Geboorte Chrifti, extra fchoon, door Raphaèl,

\Jr 500 - O
2 Een Stuk , verbeeldende de Ryke Man in de Hel , en.

Lazarus in Abrahams Schoot, zeer fraay en Meellerag-

tig gefchildert, door Joachim. 2CO - o
3 Een Geefeling Chrifti, zeer fchoon > door denzelwu

110 - o
4 Een kapitaal Stuk, zynde Mozes, welke het Water uyt

de Rotzfteen doed komen, door Tempefüno. 110 - O
5 De Ontfchaaking der Sabynfche Maagden, zeer ryk en

fraay van Ordinantie, door denzelven. 115 - o
6 Een dito, zynde Curtius fpringende in den Poel, door

denzelven. 100 - o
7 Een Stuk verbeeldende Samfon, die door de Philifty-

nen geblind wordt , zeer fraay en kragtig, door Spagrio*

Ut. 95 - o
£ Een dito , zynde Titus en een Arend, die zyn Inge*

wande knaagt, mede zeer kragdg en fraay, door den-*

zeiven, 71 - o
9 Romulus en Remus te vonden gelegt , door Piola.

85 - o
10 Een dito, zynde Europa gefchaakt wordende door de

Stier , door denzchen. 62 - o
11 Een fraay Stuk, zynde Venus , die voor Achiiles de

Waapenen laat fmeeden by Vulkaan, op een Kopers

Phat, dooi den vermaarde Güvanni Batiïfla Riario.

100 - o



2 Catalogus van Scbildtrycn.

12 Een dito, zynde een Badt van Diana ,
fraay van Ordi-

nantie en Schildering , mede op Koper, door denzelven}

80 - 1
Ï3 Een Stuk met Speelende en Danfende Cupidoos, zeef;

fraay, door

.

denzelven. 50 - ö
14 Een leggende Venus, mede zeer fraay, door dènztlvem

45 ; io|

15 Een dito
, zynde een Slaapende Cupido , door dmzeU

ven. ' 50 o!

16 De Boodfchap des Engels aan Maria, door Prccafino.\

25-51
17 Chriftus met-zyn Difcipelen by-den Pharifeus ter Maal-i

tydt, en Maria aan Deszelfs Voeten weeneride, door
Tintoret. 38. - Q

iS Een dito, zynde Chriftus , wafFchende de Voéren zy-
ner Difcipelen , door denzelven. 36 - 5

19 Kain Dood zyn Broeder Abel, door Domi-')
fiiquin. I

o
20 Een dito , zynde Samfon Doodende een

|
^ "

Leeuw, door denzelven. J
•21 Een dito, zynde Hercules, die den Reus Antéus ver-

flikt, dooi' denzelven. 18 - 5
22 Een Maria Magdalena en een Duivel by haar , zeer

kragtig, 'door Francijco Mola. 23 - oi

23 De Roomfche Lucretia Tarquinius met een Cupido,'

door denzelven. 20-0
24 Een fraay Stuk, zynde een Battaille, door Vader Ja*

ques. 3 40 - 'o

25 Een dito Battaille, door denzelven, 3^ - o
36 Een dito, door denzelven. 35 - .0

27 Godefrooy van Bouiiion voor Terufalem, zeer fraay en
ryk van Ordinantie, door Jofeph Arpino. 37 - o

28 Maria met het Kind Jezus op haar arm, en Sc. Anne arf

johannes den Dopper nevens haar , door denzelven,

28 - o
29 Een St. Sebaftiaan met Pyfen doorfchooten , en een ou-

de Vrouw die hem verbindt, door Corregio. 21-0
30 Twee Potutraiten van een Siavonifch Man, enVrouw>

door Titiano. 36-5
31 Twee dito Pourtraiten van een Sardinis oud Man en

oude Vrouw , door denzelven. 34-0
32 Een Generaal te Paard 3 zeer fchoon naar 't Leven ge-

fc&I



Catalogus van Schilderyen. 3

fchilderdt, door Antony van Dyk. 100 - o
3.3 Twee fchoone Landfchappen , door Franpis Milê.

55-o
34 Twee dito Landfchappen , door denzelven. 36 - o
35 Twee dito Landfchappen , door denzelven. 26 - o
36 Twee Stukken, zynde 'teen, Joannes Chriftus Doo-

pende, en 'tander, St. Antonius in een Landfchap,

door Le Haman.
t

20-15
37 Twee dito's, zynde een, St. Rochus, en een St. Jo-

ris , ieder in een fraay Landfchap , door denzelven.

18 - 5
38 Twee dito's, zynde 't een, de jonge Tobias in een

Landfchap, en 't ander, St. Hieronimus inde Woefty-
nen, dooi denzelven. 16 ~ o

39 Een leggend Venusje, door Le Blon, 19-0
40 Een fraay Stuk, zynde de Triumph van een Keyzer

van China, door een braaf Italiaanfch Meefler. 41-0
41 Een Landfchap , door een goed Italiaan/eb Meefler.

30-0
42 Een Crucyfix, mede zeer goed in een Itatiaanfche ma-

nier. 23-0
43 Twee Boere Bruyloften , door een Brabands Meefler.

23-0

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Verkogt den 3. May 1729. op der Kunft- Schilders

Confrérie -Kamer in 'sGrdvenbage.

ï TT^EN fchoon Stuk, verbeeldende de GevangenifTe

.1 j Petri,zeer uitvoerig Gefchilderd , door Valcntyn.

80-0
2 Een dito, zynde een Avondmaal met verfcheide Beel-

den, heel uitvoerig gefchilderd, door Paulo Veroncje.

140 - o
3 Een extra fraay Stuk, verbeeldende de Breeking van 't

Brood, uitmuntend gefchildert , door een Qnbeken t

Italiaans Meefler. 515 - o
A 3 4 Een



4 Catalogus van Schilderen.

4 Een Heylige Famielle , zeer fchoon en curieus gefchil-

dert, door Franeifco Albano. 450 - o
5 Een Sufanna , extra fraay geordonneert , door Pietro

Cortone. 230 - o
ó Een dito fraay Stuk , zynde Latona , door denzelven,

150 - o
7 Samfon by Delila, zeer fchoon, door Pieter Paulo Reg*

* gio, 120 - o
8 Een dervende St. Jofeph, zeer kunftig en natuurlyk,

door Carbonu 100 -* o
9 Een Heylige Famielle, zeer fraay, door Francifco Par*

megiano* 62 - ö
lp Een St. Laurentius , door de Jonge Pal-ma, 41 - o
11 Een St. Jan in de Woefteyn; zeer goed, door D, Piola.

25 - 10
12 De Geboorte Chrifti, zeer kragtig, door Jacomo Bajfan,

21 - o
13 David en Goliath, door Guido Rbeni. 20-0
14 Een Cleopatra , door denzelven, 18 - Q
ï5 De Hiftorie van Thefeus, zeer fraay , door Carlo Lottu

51-0
16 liet Oordeel van Paris, kragtig gefchildert, door Pie-*

dro Tefta. 39 - o
17 Een Nagel -Knipper, zeer kunftig, door Guerfin da

Cenio. 27-0
f8 Een Bloem- Potje, door Mario Fioli. 19-0
19 Een kapitaal Stuk, verbeeldende den Optogtvan Jacob

wa^r Laban, met verfcheide Figuuren en Beeften, zeel

fraay , door Sebaftiaan Bourdon, 75 - o
20 Een fraay Landfchap met Beelden , door denzelven,

100 - o
51 Een dito Landfchap, zeer kragtig en fchoon, door den*

zeiven, 160 - O
22 Een Italiaans Landfchap, zeer kragtig gefchildert, door

GlavJe Loraine, 50-0
aj} Een kapitaal Landfchap met Figuuren , door Gafpar

Poujfin, 105 - o
24 Een Bacchenaal, fraay en aangenaam gefchildert , door

Simoti Vouet, 29 - o
25 Pan en Seringa , met verder bywerk , door Nicolaas

Poujfin. 29 - o
2<5 O
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26 Orpheus met de Bacchanten, door denzetven. 25-0
27 De berugte Markt te Florence, vol gewoel van Beel-

den, door Jaques Cal'lot. 15 - rb
28 Een fraay Pourtrait van de Princes van Croyé, zeer

teder en kundig gefchildert, door Antony van Dyk.
100 - o

29 Een dito Pourtrait van de Koninginne van Engelandt,

«eer fraay , door denzelven. 55 - o
30 Een Naakt {taande Vrouwe-Beeldt, zeer kunftig en ria-

tuurlyk gefchildert, door denzetven. 85 - o
31 Een dito, zynde een Juffer in de Roofen, zeer fraay

door denzelven. 84 - o
32 Een Geboorte, fchoon en kragtig gefchildert, door, of

uit de School van Rubbens. 160 - o
33 Een Schets, verbeeldende diverfe Engelen, door Rub*

hens. • 57-o
34 Een nette Schets , zynde de Ontmoeting van David en

Abigaël, zeer fraay, door denzelven. 60 - 10

35 Een Bacchenaal met negentien Kindei tjes, zeer uitvoe-

rig door Hans Rottenhamer. 100 - o
36 Een Stukje, verbeeldende Jupiter en Danaë, door den-

zetven. 65-0
37 Een klein Stukje, zynde Maria en Jozeph, door den*

zeiven. 20 - o
38 Een kapitaal Stuk, verbeeldende Venus en Adonis

f

door denzelven, in een fraay Landfchap, door den Ftu-
weelen Brengel. 130- o

39 Een uitmuntend Landfchap, door Paul Bril. \ «

40 Een dito weergaa, door denzelven. ƒ
41 Een Landfchapje met Figuurtjes, door denzelven.

42-0
42 Een fraay Landfchapje, door den Fluiveelen Breugel.

50-0
43 Een extra fraay Rhyn-Gezigt, zeer uitvoerig

, 1
door Jan Griffier, van zyn befte tydr, [

44 Een dito weergaa , mede ongemeen fchoon, j
44° "

door denzetven. J

45 Een Rhyn-Gezigtje, zeer plaifant en uitvoerig, door
Herman Sagileven. 52-0

46 Een kapitaal Stuk met Beelden en Beeflen, zeer fraay,

door Nicolaas van Berchem. 100- o
47 Een Italiaans Landfchapje , door denzelven. 65 - o

A 3 . 48 Een



6 Catalogus van Schildèryen.

48 Een fraay Lanelfchapje met Beelden en Beeften, zeer
uitvoerig, door denzelven. 110- o

49 Een di}0 Landfchapje , door denzelven, 55 - o
50 Een Stukje met Paarden, zeer fraay, door Philip Wou-

werman. 90 - o
51 Een dito weergaa , door denzelven, 70 - o
52 Een plundering, door denzelven, 45-0
53 Een Landfchapje met Beeldtjes , door denzelven.29 - 10
54 Een Battaille , zeer fraay geichilderdt , door

Jan van Hugtenburg, '

Ltoo - o
55 Een dito weergaa, zynde een Renconter, f

door denzelven, J
56 Een Italiaans Lanfchap met Ruiters &c, door Asfelyn

bygenaamt Krabbetje, 59 - O
57 Een dito Landfchap ,vol werk, door denzelven, 28 - 10
58 Een Ruine met Beeldtjes , door denzelven, van zyn

befte tyd. 51-0
59 Een dito weergaa , door denzelven, 66 - o
60 Een Juffrouw voor haar Toilet, zeer fraay en uitvoerig,

door Gotfried Schalken, 265 - o
61 Een dito , zynde een Zingende Jvffrouw, mede zeer

uitvoerig door denzelven. 190 - o
62 Een Vanitas, zynde Kaarsligt, zeer kunftig, door den-

zelven. 80 - o
63 Een Oud man, mede Kaarsligt, door denzelven. 40 - o
64 Een Zingende Juffrouw met twee Zingers, zeer fraay,

door denzelven, 55 - o
65 Een extra fraay Vrouwe-Pourtraitje , door denzelven,

90-0
66 Een dito Mans-Tronitje , door denzelven, 23 - 10
67 Een Juffers-Pourtraitje, door denzelven, 28-0
68 Een extra fraay Vrouwe-Tronitje,door den Ouden Net-

fcher, 115 - o
69 Een Man meteen Roemer in de hand, zeer uitvoerig,

door A. de Vois, van zyn befte trant. 105 - o
70 Een Badje, zeer fraay, in de manier van Poelenburg ,

door Jan van Haansbergen, 1 15 - o
71 Een dito weergaa, niet minder dan 't vorige, door den-

zelven,
t

120-0
72 Een Einnehuisje,daar in een Meisje zit knollen te Schil-

len, zeer fxaay eii uitvoerig, door P. van Stmgelandt9

HO - Q
73 Sanv*
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73 Samfon en Delikyzeer uitvoerig, door Philip van Dyk.
180 - o

74 Een Muziek-Gez^fchapje , zeer fraay, door Gerard
Ter Burch. yó - o

75 Een Mans-Tronie, zeer Rragtig, door Rembrant van
Rhyn. 30 - o

76 Een Vrouwe-Pourtrait, zeer fraay, door Salomon de

Koning. 50-0
77 Een fraay Pourtraitje

,
zynde een Jonge Cavallier ,

zeer uitvoerig, door Gerard Dou. 85-0
78 Een dito Pourtraitje, door denzelven. 55 - o

79 Een klein Mans-Pourtraitje, door denzelven. 38-0
80 Een Mans- en Vrouwe-Tronitjes , zeer uitvoerig, door

denzelven. 29 - o
81 Een Verliefde Jongeling, te Bedt leggende, zeer plai-

fant, door Jan Steen. 63-0
82 Een Boere Herberg, door denzelven. 51-0
83 Een fraay Stukje, zynde een Boere Kermis, door Da-

vid Teniers. 58-0
84 Een dito Boere Kermis , door Adr. vanOflaade. 35 - o
85 Een Boere Gezelfchapje , door denzelven. 28 - 5
8(5 Een Corps de Guarde, zeer fraay, door P. Pal'amedesfe.

50-0
87 Een zittend Meisje , zeer uitvoerig, door Amold Hou-

braken. 46-0
88 Een Koning en Koninginne op den Troon, gefchildert

op koper ,\doov denzelven, 35 - 10
89 Een kapitaal Stuk , verbeeldende de Offerhande van

Iphigenia, met veel bywerk, door Gerard de Lansje.

70 - o
90 Democritus en Heraclitus, >door Jaques Jordaans.

39-o
91 Een Heilige Famiellie,zeerü-aay,door^.F(?rw/^.65 - o
92 De Geboorte Chrifti, zeer uitvoerig, door*)

H
'
CCiné

' i 72 -
93 Een dito weergaa, zynde de Boodfchap, aan f

<

de Herders, door denzelven. J

94 De Adoratie der Koningen , door Ja/per de Krayer.

25-0
95 Een Stuk met Vogels, zeer fraay en natuurlyk, door

M. de Hondekoeter. 125 - o
A 4 96- Een



8 Catalogus van Schilderden.

9<5 Een Stuk met een doode Haas en ander Wüdt, door
denzehen. 30-0

97 Een ftuk met hangende en leggende Vogels en Vrugten,

door P. Snyers. 33-10
98 Een

L
fraay Fruitftuk, door Jan Davidfe de Heem.

53-0
99 Een dito met Vrugten , door Comelis de Heem. 25-0
100 Twee Bloemftuk

j
es, door denzelven. 23-0

101 Een fraay Fruitituk, zeer uitvperig, doqr Coenraad
Rocpel.

' 50-0
J02 Een Stuk met Tulpen en andere Bloemen , zeer fraay*

uit de grond opwasfende gefchildert , door denzelven.

52 - q
Ï03 Een dito Stuk als vooren, door denzelven. 62-0
104 Een fraay Bloemftukje, door denzelven. 40-0
105 Een dito Fruitftukje , door denzelven. 30-0
joó Een Pot met Bloemen , door den7,elven. 30 - q
107 Een Stukje met Bloemen, door denzelven. )

ïo8 Een dito weerga , door denzelven. ƒ
ijlop Een Pot met Bloemen op een rood Fluweel kleedt

^

doGr denzelven. 25-0
110 Een kapitaal Bioemftuk, door Jacob Campo Weder-

man. 40-0
in Een Italiaans Gebouw > en verder bywerk, door Gio

Bcipïift fVeeninx. 75 - O
112 Een Italiaans Gezigtje, door Jacob vander Ülfft.

25-0
J13 Een Ruine met Beeftjes in een Landfchapje, óqoï Kq-

rel du Jardyn. 34 - o
|I4 Een zeer fraay Brabands Landfchapje , extra uitvoerig

en aangenaam gefchilderdt, door Peter Gyzens.

82 - o
JI5 Een Landfchapje , zeer uitvoerig, door Adriaan van

de Velden. 83 - o
116 Een Varken in een Landfchapje, door denzelven.

28-0
Ï17 Een fraay Landfchap met een Binnewater , door David

Vi^kebooms. 81 - Q
ltS Een dito Landfchapje vol werk, door denzelven. 41 - o
iip Een ftukje piet Boertjes , door denzelven, \ k% m Q
jjao Een dito weergaa, door denzelven, j

?2i Eea
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121 Een Stukje met Boertjes, door Adriaan*)

Brouwer. 43 - o
122 Een dito tot een weergaa, door denzelven. J
;t23 Een Rommelpot-Speeïder , door denzelven. 20-0
124 Een Alchimift , kunftig gefchildertjdoorZTwwtfj Wyk.

35 - o
125 EenDilia, door Conjtantyn Netjeher. 34-0
126 Een dito Herderin met een Oranje-boom, door denzel-

ven. 27-0
£27 Een dito, met een Bennetje met Bloemen, door den-

zelven. 23 - ó
128 Een Juffer voor haar Toilet, door Hendrik Verfchuu-

ring. 22 - iq
I2p Een Battailletje , zeer fraay , door den zeiven. 24-0
130 Een fraay Zeeftrandje , door Adam Wïllaarts. 58-0
131 Een Zeehaventje, dooi denzelven. 23 - 10

132 Een Kapitaal Stuk , zyndeeenKuftin Noorwegen, met
Scheepen en Beeldjes, door denzelven,,. 31- o

133 Een dito groot Stuk, vertonende de Zeil-Wagen van
den Prins van Orange op het Strand te Scheveninge

,

vol gewoel , door denzelven. 29-0
134 Een Zeehaven, met veel gewoel van Beelden, door

A. Stonk. 39-o
135 Een klein Zeehaventje, door denzelven. 23 - p
13Ó Twee dito's, verbeeldende de een, de Morgeftond;

en d'ander , den Avondt , door Maarten Carré. 35 - o
137 Een fraay Landfchap met Beeften , door Jan van Goot.

90-0
138 Een dito weergaa, door denzelven. 75 - o
139 Twee uitvoerige Landfchapjes met Beelden en Beef-

ten, door denzelven. 155 - o
140 Een dito Landfchapje, door denzelven. 57 - o
141 Twee Stukjes met Koetjes, Schapen &c, door den-

zelven. 70-0
$42 Twee Landfchapjes met Koetjes, Schapen en Geit-

jes, door Dirk van den Bergen. 29 - 10

143 Een Landfchap door Hakken, met Beelden en Beef-

ten geftoffeert, door Adr. van de Velde. 26 - IQ
144 Een fraay Landfchapje, door J. JVynants. 23 - 10
145 Een Italiaans Landfchap in de hoogte, door Pieter

Batriboots gezegt van Laar. 20-0
146 Een Italiaans Landfchapje, door Jen Glauher. 18 - 15

A 5 147 Eeq
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147 Een Landfchap met Beelden, door, of in de manier
van A. Botb. 19-0

J48 Een Laridfchap , met verder bymerk, door Momper.
19 - o

149 Een Wintertje, door denzelven, en geftofFeert door
Breugel. 32 - 10

150 Een Pleifter-plaats, zeer plaifant, door Francis Brey-
del. 27-0

151 Een fraaije Paardemarkt, door Pieter Wouwerman.
. 21-0

152 Een Naakt Vrouwtje , zeer fraay en uitvoerig , na
Adriaan van der Werff. 71 - o

153 Een kapitaal Stuk met levensgroote Beelden , zeer

fchoon gefchildert, door den Ouden Jakob Bakker.

30-0
154 Een Stuk, verbeeldende het Fortuin , door J. Wille-

bords. 20-0
155 Een Stuk, daar Diana verfpied word, door Jan van

Gendt. 21 - o
156 Een Bad van Diana, door Ferdinandt Bolt. 21-0
157 Een Gode-Maakydt , door Daniël Vertange. 27-0
158 De Kom ft der Herders by 't Kindje, door Joacbim

Uytewaal. 27 - o
159 Een doode Chriftus in de Schoot van Maria, door Ja-

cob Pinas.
.

17-10
160 Lom met zyn Dogters, zeer goed, door C. B. 1Ó25.

19-0
ïöi Een Badje van Diana met de Ontdekking van Califto ,

door Jaques de Roore.- 21 - o
162 Een Hapende Venus, door denzelven. 15 - 15
1Ó3 Twee dito's, zynde Hiftorie'n uit Ovidius, door Jan

de Laresfe. 37 - o
164 Twee Stukjes , verbeeldende Boere Gezelfchapjes ,

door Hendrik Heemskerk. 27 - 5
165 Een Muficeerende Dame en verder bywerk , zeer uit-

voerig, naar of in de manier van de Jonge Mieris.

50-0
166 Een Venus en Cupido , in de manier van H. van Ba-

len. 25 - o
IÓ7 Een vrol'yk Gezelfchapje , door ... Donker. 15 - 10

i(53 Een Officier met een Glas wyn in de hand, door Jean

le Ducq. 16 - o
169 Twee



Catalogus van Scbilderyen. if

169 Twee plaifante Bloemftukken, door Pieter Hardumé.
30-0

170 Twee, dito uitvoerige Bloemftukjes, door Hirfcbe/ey.

25-0

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Vtrkogt den 24. April 1737. op der Kunft- Schilders

Confrérie -Kamer in 'sGravenbage.

1 TT* EN Oud Besje met een Katje in den Arm, onge-

JLl/ meen fraay en kunftig gefchilderd, door Gerard
Dou, hoog io$* breet 8 duimen. 410 - o

2 Een extra (kundig en uitvoerig Stukje, verbeeldende een
Smit met verfcheide 'Paarden en Figuuren, door Philip

Wouwerman , zyndedit van zyn allerhelle foort, hoog
16, breet 14 duim. 360 - o

3 Een fraay Landfchapje 9 door denzelven , van zyn befte

tydt, hoog 11, breet 10 duimen. 50 - o
4 Een kapitaal Stuk , zynde een Zee vol gewoel van

Scheepen en Figuuren , door Willem van d'è Velde,
zo goed en fraay als van hem bekend is. 240 - o

5 Een dito, even kapitaal en ryk van Ordinantie, en niet

minder van Schildering als 't vorige Stuk, door denzel-

ven. 330 - o
6 Het Gezigt van den Dam te Amfterdam, zeer fraay,

door Jan van der Heyden y en fchoon geftoft'eert, door
van de Velde. 215 - o

7 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Bruiloft, vol ge-

woel, zeer uitvoer/'g en fraay, door Jan Steen , van
zyn befte tydt, hoog 40, breet 57 duimen. 140 - o

8 Een Stukje , verbeeldende Kruid voor Rotten en Mui-
zen , door denzelven. 25 - 15

9 Een kapitaal Stuk met Vogels en ander Wildt , zeer

fchoon en natuurlyk, door Gio Baptifla PVeeninks, van
zyn befte tydt, hoog 48, breet 72 duimen. 66 - o

IO Een dito, verbeeldende een extra fraay Gebouw met
Beelden, niet minder kunftig dan 't vorige, door den*

zeiven, hoog 31, breet 25 duimen, 50-0
II Een
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11 Een Stuk met een Paauw en andere Vogels, zeer fraay,
door Melchior de Hondekoeter.

. 100 - o
12 Een fraaije Drift Beeften, en verder bywerk , door Nic.

vanBerchem. 67 - o
13 Een kapitaal Stuk met differente Beeften , fchoon geor-

dineert, door Simon van der Doe;, van zyn befte tydt,
hoog 20, breet 29 duimen. 65-0

14 Een dito met Beeftjes , door denzelven, hoog 18, breet

14 duimen. 2,7 ~ o
15 Èen dito met eenige Beeftjes, fraay en uitvoerig ge-

fchüderdt, door Willem Romyn, hoog 12, breet 14
duimen. 22 - o

16 Een kapitaal fraay Landfchap met Beelden en Beeften,

zeer fris en natuurlyk gefchildert, door Jan Botb.

51 - o
17 Een dito zeer fraay Landfchap, door denZelven, hoog

35, breet 45 duimen. 30-0
18 Een fraay Kabinet-ftukje, met drie Beeldjes en verder

bywerk, zeer uitvoerig gefchildert door Arnold Hou-
braken, hoog 16, breet 13 duimen. 60 * o

J9 Een dito, zynde een Bedelaartje, met eenig bywerk,
fraay en natuurlyk gefchildert, door B. Matton. 55-0

20 Een dito fraay Kabinet-ftukje met drie Beeldjes, ver-

beeldende Tabak-Snuivers , door Gerard Ter Burg ,

hoog 10, breet 8 duimen. 35 - 5
21 Een Speelend Mannetje met verder Bywerk, zeer fraay

en uitvoerig na Gerard Dou. 100 - o
22 Een extra fraay Mans-Pourtraitje , zeer kunftigen fchoon

gefchildert, door Alriaan de Vois. 63 - o
23 Éen Muficeerend Gezelfchap, zeer fraai en plaifant ge-

fchildert, door H. M. Zorg, zynde eender befte van
hem bekendt. 50 - 10

24 Een dito fraay Stuk, zynde een Vrolyk Gezelfchap,

ryk van Ordinantie en uitvoerig gefchildert, door J. M.
Molenaar. 40-10

25 Een zeer uitvoerig Stukje , zynde een Strooperei of

plundering , door den Fluweele van Breugel. 46 - O
26 Een dito, verbeeldende de Dooping van den Moorman

in een Landfchap , door denzelven. 23-5
$7 Een zeer fraay Stukje, verbeeldende de Verloore Sooa

in zyn Welluft, zeer uitvoerig, dopiGabriel Metzu.

49 o
23 Eer*
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28 Een kapitaal fchoon Stuk, zynde een St. Cicilia, on-
gemeen kunftigen wtvoerig gefchildert , door J. Wil"
feborts. 87-0

29 Een Petrus in de Gevangenis , extra fohoon en kragtig

gefchildert, door Antony van Dyk.
t
50-10

30 Een Heilige Famiellie, zeer fraay en kragtig gefchil-

dert, door Jaques Jordaans. 50-0
31 De Hiflorre van den gewonden Samaritaan, zeer uit-

voerig» door J. van Staveren. 46-5
32 De Manna-Raapers in de Woeftyn, extra fraay gete-

kent en uitvoerig gefchildert , door Cornelis van Haar-
lem. 25-5

33 Een dito, verbeeldende Mozes, de Kroon van Pharao

vertreedende, zeer fchoon gefchildert, deor Jan Lie-

vens. 24-0
34 Een dito fraay Stukje, vertoonende Ifaac, welke zyrt

Soon Jacob zegendt, door Cerbrandvan den Eekbout.

25-15
35 Eene Maria Magdalena , levensgroote , ftout en kragtig

gefchildert, door Abr. Bloemaart. 15 - 15
36 Twee dito's, zynde de Geboorte , en de Kruifiging

Chrifti, kragtig en goed gefchildert, door L. Bramer9
17-0

37 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Vreede, door Nic*
IVielings, boog 38, breet3i duimen. 17 - 10

38 Een plaifant Stukje , verbeeldende een Hollanfche Stadt

met Beelden en Scheepen, zeer uitvoerig, door IJaaC

van Oflaade. 34 - 10

39 Twee dito's , zynde Landfchapies met Beelden èn Beef-

ten, door denzelven. 31-15
40 Een Stil Watertje met Scheepjes , zeer natuurlyk , door jf.

Percelles ,zynde een der befte van hem bekendt, 28 - o
41 Een dito Watertje met Scheepjes, kunftig en uitvoe-

rig gefchildert , door H. Verfchuuring. 18- 5
42 Een Binnehuisje met eenige Beeldtjes, door A. van

Oflaade. 26 - 15
43 Een Vifch-Schrappertje, zeer fraay gefchildert, in de

manier van G. Dou. 25 - 15
44 Een kapitaal Stak, zynde een Gevegt van Agt Honden

tegens een Beer, zeer fchoon en natuurlyk gefchildert,

door Frans Snyers, 150 - o
45 Een groot Stak in de Hoogte, zynde een Beere-Ge-

vegtj
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vegt, zeer natuurlyk . en ftout gefchildert, door Liin-
burg. 32-0

46 Een dito Stiere-Gevegt, door denzelven. 25-0
47 Een dito Tyger-Gevegt;, door denzelven. 25- o
48 Een dito Harte-Gevegt, door denzelven. 25-0
49 Een Wildernis met Vogels en Dieren, zeer uitvoerig,

door Roetand Xavery: 18 - 10"

50 Een fraay jagt-Stuk, door J.>Mytens. , 26 - 5
31 Een levensgroote gefchilderde Osfe-kop,*]

extra fchoon en kragtig, door Asfelyn, alias
j

Krabbetje. > 23 - o
52 Een dito weergaa, mede zeer fchoon, door

|

denzelven. ... - . . J
53 Een Doqde Haas , met eenig Jagt Gereetfchap , zeer

natuurlyk en goed , door Lelyenberg. 14 - 10
3-4 Een fraay Landfchap met Beelden en Beeften geftof-

feert, zeer uitvoerig, door Jan van Gcol. 60- O
35 Een dito fraay gefibftèert Landfchap tot een weergaa

,

door denzelven. 60-0
5Ó Twee fraalje Landfchapjes, door. Momper en BreugeL

3Ó - 5
37 Twee dito Landfchapjes met Beeldtjes en Beeftjes ,

door P. de Leeuw. 21-0
58, Twee Stukjes met Beeldjes en Beeftjes, door Beelde-

maker. 14-0
59-Een fraay Landfchap, doorkot Ruysdaat: 19 - o
do Een fraay geftoffeert Landfchap , door W.Drillenhutg18-0
6x Een kapitaal en plaifantLandfchap,doorFmnjPo/?. 15 - o
62 Een fraay Bloemftuk, door A. de Luft, hoog 29., breet

25 duimen. 17-0
63 Een fraay Fruit ft ukje , door P. de Ring. 10 - 10

64 Een dito 'Fruitftiikje, door H. Loding. 10-5
65 Een Besje die haar handen warmt, zeer natüürlyk , door

Rembrant van Rbyn. 18-5
66 Èen Boere Dansje, vol gewoel, en zeer plaifant, door

. P. van Rreugel* ,
,

.25-0
67 Een Stukje met Vrouwtjes , zeer fraay, in de manier

van Corn Poelenburg , hoog 8, br. 6 duimen, 16 - 16

08 Een dito met baadende Nimphjes in een Grot, door A.
Kuylenborg. 10-10

69 Een kapitaal Stuk, verbeeldende Thetis en Peleus.met
eenige
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eenige Kindertjes, zeer fraay, door W. Doudyns na Cr.

PouJJln ,
hoog 57 , breet 73 duimen. 26 - o

70 Een dito , zynde Pan eh Seringa, fraay gefchildert,.door
denzelven-, hoog 36^ breet 48 duimen. 15 -

71 £en Danaè' , door Daniël Mytcns , hoog 23 , breet

27 duimen. 12 -0
72 Eenige Dobbelaars, zeer -kragtig en goed, éootJ.Lie-

vcns % hoog 36, breet 40 duimen.
, 13-10

73 Twee 'Stukjes, zynde een Luitfpeelder en een Jager,

zeer uitvoerig, door JeanJe Ducq,h. 6, bi.$d. 10 - 10.

74 Een Stuk met twee Deuren,' verbeeldende Chrifti Ge-
boorte, extra uitvoerig, door Lucas vanLcyden, hoog
26/ breet 38 duimen. " 10 - o

75 Een ftuk, verbeeldende de Onderwyzing van Maria,
met Kindertjes, door Pieter van der Lint. 11 - 10

76 Een Goede:Geluftzegfter , door P.Droogfloot. 10 - 15
77 Een Mars en Venus, {tour- gefchildert, door Jan Po*

pens.
.,

13-10
78 Een Stukje met Paarden en Krys-volk, zeer natuurlyk,

door Cornelis de Waal. 11 - 15
79 Een fraay Gebouw ,zeer uivoerig,door Dirk van Des-

len. 10-10
80 Een dito Binnehuisje met Beeldtjes en verder bywerk,

door E. van der Poel. 10-5
81 pen zeer natuurlyk"Wintertje, door P. Verelft. 17-
82 Twee begonne Schilderyen , zynde een Mans-Po urtrait,

en een dito Vrouwe Pourtrait, beide halver Lyf, door

F. van Mieris.
tfJ

100-0

A P P E N D I X,

Behoorende tot de voorgemelde Ferkoopinge.

83 TT^E^N Stuk, verbeeldende Pharao met zyn Volk, in

.My liet Roode Meir verdrinkende , zeer kragtig en
goed gefchildert, door Sebaftiaan Franks. 35 - o

84 De Hemelvaart van Maria, mede zeer goed, door den-*

zeiven. 25-0
85 De Vlugt van Jofeph met Maria en 't Kindje na Egyp-

ten, zeer kragtig, door Abraham Bloemaart. 29 - 10
86 Een dito, danr de Koningen hun Gefchenken Offeren,

r door Alben Durer. 18 - o
87 Een
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87 Een kapitaal Stuk, zynde twee extra fchoone Mans- en
Vrouws-Pourtraiten, gefchildert Ao. 1652, door den
Ouden Mytens. 57 - ö

88 Een fïaay fluk, zynde eenè Boere Bruid met in de
veertig Figuuren, zeer kapitaal en uitvoerig, door jfan

Steen. 69 ~ o
89 Een klein Stukje, verbeeldende een Boer, met een Ha-

ring en twee Uijens voor hem, zeer uitvoerig, door
denzelven. 40 - o

90 Een dito, zynde een Doftor by een Zieke Vrouw,
zeer aardig geordineert, door denzelven. 25 - o

91 Een Boere Bruiloft, zeer geeftig, door P. van BreugeU

15 - 15
92 Een Boere Gezelfchapje , zeer uitvoerig, door C.Bega.

15-0
93 Een fraay Stuk met Vogels, zeer natuurlyk, door M.

de Hondekoeter. 35-5
94 Een dito Stak met Vogels, door denzelven. 24-5
95 Een fraay Stukje met Bloemen , zeer uitvoerig , door

Rachel Ruyfcb. 70 - o
96 Een dito Bloemftukje, door dezelve. 50-0
97 Twee Bloemftukjes , .zeer uitvoerig gefchildert, door

Coenraadt Roepel. 40-10
98 Een klein Bloemftukje, door denzelven. 15 - o
99 Een Badje van Diana, door Joachim Uitewaal. 17 - o
100 Een Jagt*Party, zeer plaifant en uitvoerig, door As*

felyn alias Krabbetje. 28-0
101 Een fraay geftoffeert Landfchapje, door C. Poelenburg.

21-0
102 Een dito Landfchap met Ruine en Beeldtjes, door B.

Breenberg. 19 - 15
Ï03 Een dito geftofieert Landfchap, door denzelven.

15 - 10

104 Een fraay Landfchapje, door Jacob Ruysdaal. 17 - 5
105 Een dito Landfchapje, door N.vanBerghem. 16 - 15
ïoó Een Landfchapje met Beeldtjes geftoffeert , door Jlfo-

zis Uütenbroek. 16 - o
xoy Een Landfchap, door Pieter Wouwerman. 15-0
108 Een dito, door denzelven. 15-0
109 Een fraay Landfchapje, door AdamPynaker. 15-0
iiq Een dito, zeer krachtig gefchildert, door denzelven.

15-0
in Een
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in Een dito helder Landfchapje , door J. Wynants. 15 - 5
ti2 Een fraay Water-Gezigtje , door J. Lingelbach. 18 - o
113 Een fraay Kerkje van binne, door Eman. de Wit*

10 - 10

114 Een Smit met Paarden , door P. Bamboots. 14-0
lij Het Pourtrait van Erasmus , door H. Holbeen. 10 - o

EXTRA CATALOGUS.
116 TT^EN zeer fraay Landfchapje, uitvoerig gefchildert,

Jtl/ door den Fluvceeien BreugeL 140 - o
117 Een dito fraay Hiftorie-Stukje, door Hans Rottenba-

mer. 50-0
118 Een dito, verbeeldende Jupiter in een Goude Regen

byDanaë, zeer uitvoerig, door Joachim ülttewaaL
50-0

lip Een fraay uitvoerig Landfchapje, door Pieter Gyzm.
41-O

120 Een dito Landfchapje , door Herman Sivanevelt.

31 - ö
121 Een fraay Schip op Stroom leggende, door J. Parcel

les. 20-0

CATALOGUS van SCHILDERYEN*

Ferkogt dm 16. dpril 1738. in Amflerdam.

(NB ) De Schilderyen zyn met de Amflerdamfe Voet*
maat, van 11 duimen in de voet, binnen do-

Lyften gemeeten.

X TT^EN Italiaanfche Bedelaar, en veel byvverk, Ie*

XI/ vensgroote, fchoon en kragtig gecolloreert, door;

MurilUo, hoog 4 voetj duim, breet $voet 10 duim,

210 - o
2 Een Landfchap

,
kunftig en natuurlyk gefchildert A<>.

1650, door Claude Lorenois, hoog 2 voet 7 duim»
breet 3 voet 10 duim. 465 - o

3 Venus en Adonis , in een Landfchap , door Nicolas

Poujpn, hoog 1 voet 10 duim, breet 1 voet 6 duim.

44 '

B 4 Spe«-
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4 Speelende Kindertjes in een Landfchap, door denzeU
ven, zynde een weerga tot, en boog en breed als H vo-

. rige... .:
|

... 80 - o
5 Sufanna met de Boeven , fchoon geteekent, door de

Jonge Palma, hoog 2 voet 3 duim, breet 3 voet 2 duim.

, . .
28-0

6 Een Landfchap, waarin een naakte leggende Vrouw,
en andere Beeldjes op Koper , door A. Elshairher , on-

gemeen uitvoerig en puy'k, hoog 61, breet 8§ duim.

200 r o
7 De Ontmoeting van Mofes. en Aaron, in. een Land-

fchap, door denzelven, hoog 1 voet 5 duim > breet 1

voet 9 dw/ra. 160 - o
8 Perieus, Andromeda verloflende, door P. P. Rubbens,

helder en teder gefchiidert in zyn befte tyd, hoog 3
voet 6 duim , breet 4 voet 9 dttt'ra. 630 - o

9 Maria met het Kind Jefus op haar Schoot ftaande , krag-

tig en fchoon gefchiidert en geteekent, door denzelven,

hoog 2 voet 2 duim, breet 1 voet || Jwmz. 230 - - o
10 Een Bacchus halfbeeld, levensgroote, door denzelven,

hoog 3 voet , breet 2 voet 4 dwm. 140 - .0

11 De Dood van Hipolitus
, zynde een Schets, door den-

zelven, hoog 1 v.S duim, br. 2 v. 3 dw/ra. 20-0
12 Een uitvoerig Stukje , zynde een Diana , door Hans

Roitcnbamerl en het Landfchap, door. den Fluwelen
Breugel, hoog 8J , breet 9J duim. 105 - o

13 Een. ongemeen Capitaal Landfchap
;, van den Fluweelen

Breugel , met een menigte 'Figuuren van Beesjes en
Karren , zeer uitvoerig gefchiidert, hoog 2 |per, breet

2 -uoef ic^. Jwi?7Z.
.

7Ó0 - o
14 De Aanbidding der Wyzen , ongemeen uitvoerig en

vol gewoel, door denzelven , op Koper, zynde zo goed
als van hem "bekent is , hoog 10 duim,' breet 1 2 *

Jzi/m. 800 - o
15 Een Brabands Landfchapje, met Beeldjes, Beesjes &c.

extra puyk , door denzelven , hoog 9 duim , breet 1

voet 1 sten. 140 - o
16 Adam en Eva in het Paradys, door denzelven, onge-

meen uitvoerig, hoog 2 voet, breet 3 3 duim.
r

" ' 355 -
:

o
17 Het bouwen van dan Toorn te Babel,door PauloBril,

hoog 1 3 duim, breet 1 7 duim. 45-0
-

- • . 18 Een
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ïS Een Scheeps-Timmerwerf, door denzetven, hoog ivoet

9 duim, breet 2 voet 10 Jw/m. 25 - o
lp Een Ruft op de vlugt naarEgipten, door denzetven ,

hoog ivoet 8 dw/m, breet 2 ojo# 10 Jw/w. 22-0
20 Een Corps de Garde met Kaartfpeelders en andere Sol-

daten, met veel bywerk van Krygstuyg, Geweer &C,
door David Teniers , gefchiidert Ao. 1642, zynde zo
goedt en Capitaal als

y
er een van hem bekent is ,

hoog 2

voet 6 duim, breet 3 voet 7 duim. 1700 - o
21 Een Steen-Oven met kleyne Beeldjes , door denzetven,

hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet 9 duim. 125 - o
22 Een natuurlyk Landfchapje met Beeldjes, door denzet-

ven, hoog 10 duim , breed 1 voet 3 duim. 125 - o
23 Een Belleblafent Jongetje by een Vrouwtje in een Nis-

je, met bywerk, zeer uitvoerig, door Frans van Mie-
ris, hoog 10 duim, breet 1 voet 3 duim. 620 - o

24 De Koning Candaulus op zyn bed leggende, by Kaars-

ligt; zyn Vrouw naakt voor hem ftaande, en Gyges
agter de Deur, door denzetven, zynde ongemeen krag-

tig en uitvoerig, hoog 10, breet 11 duim. 905 - o
25 Een Weenent Meysje, met een Oude Vrouw agter

baar ftaande, zeer excellent, door denzetven, hoog 7
duim 9 breet 6 duim. (NB.) Dit is op de Verkooping
weg geraakt.

26 Maria Magdalena in Meditatie, met veel bywerk, heel

uitvoerig, door Gerard Douw, hoog 2 voet 1 duim,
breet 1 voet 8 duim. 355 - o

27 Een Pap-etent jongetje, zeer puyk, door denzetven,

hoog 6, breet 5 duim. 120- a
28 Een Meysje met een Kaars ligtende in een Lantaarn

,

door denzetven, hoog 4, breet 3! daim. 65 - o
29 Een OudtMan, een Boek inde hand houdende, doovN.de

Helt-Stokade, hoog 1 voet 1 duim, breet g^duim. 80 - o
30 Wasfende Meysjes in een Keuken, met veel bywerk,

heel uitvoerig, door P. van Slingeland, hoog 1 voet 5
duim , breet 1 voet 2 duim. 690 - o

31 Een Vrouw met een Kind aan haar Borft, zittende in

een Kamer, mede puyk, door denzetven, hoog 1 voet

8 duim, breet 1 voet 4 duim. 410 - ö
32 Een Vrouwtje zittende te Speldewerken , en een Jongen

met een Vogeltje in de hand by haar, door denzetven,

hoog i voet 6 duim, breet 1 voet 3 duim. 55 -

B 2 33 Een
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33 Een leezende Kluyzenaar, heel uitvoerig, door denzeU
ven, hoogi voet 5 duim ,breet 1 voet 3 duim. 210 - o

34 Een bezwyment Juffertje, met een brief in haar Hand>
en veel by werk, zeer excellent, door den Ridder van derWtrf, hoog 2 voet 1 duim , breet 1 voet 8 duim.600 - o

35 Een MuOcerent Gezelfchap , door Ga/per Netfcher ,

zynde Netfcber zelfs, met zyn Vromv en Dogter, on.

gemeen kunftig en puyk gefchildert Ao. IÓ65., hoog
1 voet 6 duim, breet 1 voet 3 durm. 720 - o

36 Een Vrouwtje in een Nisje, aan haar Toilet zittende

^

laatende zig de Hairen door een Oude Vrouw Accoitw
moderen, met bywerk, zeer excellent, door denzelven >

hoog 9 , breet 7 duim. 226 - o

37 Batleba een brief in baar hand houdende, door denzel-

ven, hoog en breet als
9
$ vorige. 122 - o

38 Een Dame aan een Fonteyn zittende, door denzelven,

hoog 1 voet 9 duim , breed 1 voet 5 duim. 50 - Q
39 Een Dame een Oranje-Appel in de hand houdende,

mede door denzelven, hoog 1 voet 1 duim , breet 10
duim. 56-0

40 La DuchelTe de Cavaliere , door denzelven, hoog 2 $s
gduim, breet 2 voef 3 Jw/w. 55 - o

41 Een jonge Dame, door denzelven, hoog 1 uoe/, breet

9 Jttim. 28-0
42 Een Mans Pourtrait, door Eglon van der Neer, hoog

I voet 1 duim, breet 10 duim. 10 - o

43 Een Stilleeven, door Gabriel Metzu, hoog 2 votff, br„

1 voet 7 18 - O'

44 Een Naakte Venus, met een Sater in een Landfchap,
zeer fchoon gecolloreert, door Godfried Scbalke

, hoog

9 iwi/w, breet 1 voet 1 du/m. 152 - o
45 Twee Jongens, Pap eetende by 't Kaarsligt , kragtig en

natuurlyk, door denzelven, hoog 2 votf 7 duim, breet

2 voe* 2 dw*m. 230 - o
46 Een Jongetje in een Nisje, houdende een Pannekoek in

zyn hand, ongemeen kunftig, door denzelven, hoog 7,
breet Ö duim. 300 - O

47 Een Meysje met een Bloempot, na G. Schalke, hoog
1 voet 1 rfw/'m, breet 9 Jw/w. 60-0

48 Een Out Mans Pourtrait, na denzelven, hoog 2 votf 1

Jwzm , breet 1 voet 7 duim. 27-0
49 Een kapitaal Landfchap met Beelden en Beeften, door
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Paulus Potter, in zyn allerbefte tydt gefchildert, hoog

3 voet , breet 3 voet 10 duim. 280 - o
50 Een plaiiant LancMchap met Beelden en Paarden, zeer

excellent, door Philip Wouwerman , hoog 2 voet, br,

2| voer. 405 - o
51 De Boodfchap aan de Herders, door denzelven, hoog

1 voer 2 duim, breet 1 voer 4 duim. ioi - o
52 Een Haafe-Jagt in 'tDuyn, door denzelven, hoog 10

duim, breet 5 ctoz. 82-0
53 Een Landfchap met Beelden en Paarden, zeerpuyk,

door denzelven ,hoog 1 voet 1 duim, breet 1 voer 5 du/w.

260 - o
54 Een dito, door denzelven, hoog 1 voer, breet 1 voet.

130 - o
55 Een Valkejagt, door denzelven , in een extra lchoon

Landfchap van Jan IVynands , hoog 2 voer 9
breet 3 veer 6 duim. 230 - o

56 Beeldjes en Beesjes in een Landfchap, door Adriaan
van den Velde, in zyn befte tyd, hoog 1 voet 8 duim,
breet 2 voer 1 duim. 360 - o

57 Beelden en Beeften in een Landfchap, door Nicolaas

Bergbem, hoog 1 voet 5 Jw;m, breet 2 voer. 150 - o
38 Een Bloemftuk, van jfarc Huyfem, zoo kunftig als

van hem gezien kan worden, hoog 2 voet 8 duim , br.

2 voet 1 daim. 1450 - o
59 Een Fruytftuk, door denzelven, zynde een weerga tot

het voorgaande , en Z?oog en breet als't zelve. 1005 - O
60 Een Tafel met allerhande Vrugten , Oefters , en ander

Stilleven, excellent kunftig, door Jan Davidfede Heem,
hoog 2 voet 9 duim, breet 3 voet 7 duim. 250 - o

61 Een Stuk met BJoemen, Vrugten &c, mede extra puik,

door denzelven, hoog 2 voer 5 Jw/w, breet 2 voer 2 duim,

245 - o
62 Een Stuk met Bloemen en Infe&en, door A. Mignon

^

weinig zoo goed van hem gezien , hoog 3 voet 2 duim,

breet 2 voet 3 duim, 255 -
?

63 Een dt*o met Vrugten en Infe&en, door denzelven,

zynde een weergaa tot 't voorgaande, en boog en breet

als 'r zelve. 405 - o
64 Een dito met Vrugten, door denzelven, niet minder

als het voorgaande
,
hoog 2 voet 8 duim , breet 2 voe/

4 tfw/m. 27° ~

B 3 65 Su-
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65 Sufanna met de Boeven, uitmuntend kunftig , door Rem~
brandvan Rbyn, hoog 2 voet, breet 3 voet 2 duim.joo - o

66 Chriftus aan het Kruis, met bywerk, door denzelven,
hoog 1 voet 2 duim , breet 1 voet. 71 - o

67 Een Pourtrait, door denzelven, hoog 1 voet 10 duim,
breet 1 voet 5 Jw/m. 56 - o

68 Een dito, door denzelven, hoog 2 uotf 2 Jw/m, breet

1 voet 8 Jm<?72. 50-0
69 Tobias van zyn blindheid geneezen, door denzelven,

hoog 1 1 duim, breet 1 voet 9 duim. 36 - o
70 Een Diana met haar Gezelfchap, extra fraay , door Corn.

Poelenburg, hoog ivoet, breet 1 voet % duim. 305 - o
71 Een jonge Juffer met Bloemen, door de jon-']

ge Netjeher.

72 Een dito weergaa, zynde een jong Heertje U 50 - o
met een Papegay in de hand, door denzei-

\

ven , beide ,
hoog 2 voet 5 duim , breet 2 voet. j

73 Een kunftig StilLeeven, door W. Kalff, hoog 3 voet,

breet 2 voet 5 duim. 63-0
74 Een jonge Vrouw , aan een Tafel zittende Geld te tel-

len, en agter haar een oude Vrouw, door de jonge Mie-
ris, hoog 1 voet, breet 9 duim, 42 - o

75 Een Juffer in Gezelfchap met een Galant, die een Glas
wyn in de hand heeft, door denzelven, hoog 1 voet

1 duim , breet 10 duim. 65 - o
76 Een Herder en Herderin , door W. van Mieris, hoog

1 voet 1 duim, breet 1 voet 6 duim. 1

175 - o
77 Een bezwymende Cleopatra,, door denzelven, hoog 1

voet 3 duim, breet 1 voet 6 duim. 175 - o
78 Een Juffer aan haar Toilet zittende, mede door denzel-

ven, hoog 1 voet 1 duim, breet 10 duim. 53 - o
79 Beelden en Beeften, in een Italiaanfche Ruine , door

Thomas Wyk, hoog 4 voet 5 duim, breet 3 voet 9
53 " o

80 Een Wintertje, door den oude Griffier, hoog 1 voet,

breet 1 voet 3 Jw/m* 145 - o
81 Een gemeubileerde Kamer, door Steenwyk , hoogï voet

82 Eenbinne-Kerkje, door Pieter Neefj , geftoffeert door den
Fluvjeelen Breugel, hoog 7 Jw/m, breet 9 Jw/m. 65 - o

£3 Een dito Kerkje, door denzelven ^ hoog 1 voet 2 duim,

6 duim, breet 2 voet 3 Jw/m. 21 - 10

kreet x voet 8 </tt/7#

.
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84 Een Boere Gevegt, bekent by de naam van Hair om
Hair, door Adriaan Brouwer , puik, Hoog 1 voet ,

breet 1 voet 8 duim. 152 - o
85 Een Tabakrookenden Boer, door denzelven , hoog 7

dtt/m, breet '6 duim. 15 - 10
86 Sint Nicolaas van de Kinderen, vol werk, door C. Du-

fartj hoog 1 uoef 5 Jw/m, breet 1 voe; 2 duim. 40 - o
87 Een Pourtrait van een Juffertje, levensgroote , uit de

School van Rubbens , hoog 4 voet 1 duim , breet 2 voet

9 duim. 25-10
88 Een Landfchap met Beekjes enBeeftjes, door Daniël

Vertangen , hoog 1 vo*/ 1 dwim, breet 1 voet 8 dw/w.

41-0
89 Een ftil Watertje, door Willem van de Velden, hoog

1 voet 7 tfw/m, breet 2 stófri 52-0
90 Het Eygezigt met Scheepen, en Amfterdam in 't ver-

fchiet, door L. Bakhuyfen, van zyn allerhelle foort,

hoog 2 voet 4 Jw/ra, breet 3 voet. 205 - o
91 Een diergelyk Eygezigt, door denzelven, zynde een

weergaa tot 't voorgaande, hoog 2 3 duim , breet

3 uoe* 3 duim. 93 -

92 Diana met haar Nimphen, zeer kapitaal, door Daniël
Mytens, hoog 6 voet, breet 7 voet. 205 - o

93 Een Venus die uit haar Borften de Melk op twee Dui-
ven fpuit, door P. Moreelfe> hoog 3 voet , breet 2 voet

4 duim. 58-0
94 Een zeer fraay Pourtrait van Erasmus. 44-0
95 Een dito Pourtrait van denzelven , door H.*\

Holbeen. y 43 - o
96 Een Vrouws-Pourtrait, door denzelven. J

97 Keizer Karei de Vyfde, door denzelven. 1

98 Een Juffers- Pourtrait, door denzelven. j
* "

99 Het Poutrait van Louis de Vyftiende, in Parys gefchil-

dert, door Largilliere. 23-0
100 De Ponrtraiten van IVulfraad en zyn Vrouw , door

hem zllfs gefchildert. 32-0
101 Een Jongetje met een oude Vrouw voor een Spiegel

,

door denzelven. 51 - 10
102 Het Pourtrait van Thomas Morus, door A.'Houbraa-

ken. 16 - o
103 Een oudt Mannetje, door Rembrand. 27 - 10

104 Een fraaije Tronie, door denzelven. 22 - 10

J3 4 104 Een
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105 Een Mafquerade of Bal, vol gewoel, door Grifoni.

70-
106 Een Boere Kermis, door den ouden BreugeL 111 - o
J07 Een Sint Hubeit, door Albert Durer. 40-0
108 Sint Anthony de Padua , met veel Monfters , extra

puik, door den Helfchen BreugeL 34 - 10

109 Een Stuk met verfcheide Monfters, door denzelven.

71-
110 De Brand van Sodoma en Gomorra, door denzelven.

25-0
ju Een klein Stukje, door denzelven. 25-0
112 Een Stukje met differente Figuuren, door denzelven.

19 - 10

113 Een Boere-Bruiloft, door denzelven. 15 - 10

114 De Battaille van Vis en Vleefch, door Pieter Qiiafl.

61 - 10

Ï15 Verkeerfpeelders , zeer puik, door Gerbrand van den

Eekhout. 71 - o
ixó Een Speel- Converfatie van Juffers en Heeren , door

P. van Toll. 87-0
117 Een Corps de Garde, zeer fraay, door Diepraam.

93 -

118 Een G roenlandfche Walvisvangft
,
puik , door A. Stork.

51 - a
119 Een Landfchapje met Beelden en Paarden , ftaande

vooreen Herberg, zeer fraay , door Verbeek. 47-0
120 Een Landfchap, door Momper > met Beeldjes van den

Fluweelen BreugeL 36 - o
121 Een Landfchap, door Koningsloo, met Beeldjes van

den Fluweelen BreugeL 22-0
122 Twee Landfchappen , door Huysmans. 34 - 10
123 Twee Landfchapjes, door Prins. 32 - 10

124 De Koning der Wouwouwen, en andere Vogels, door

Jan Weninx. 65-0
125 Een Haas in zyn Leger, door denzelven. 10 - 10

J2Ó Twee Stil-leevens met Vogels en Jagthonden ; door
Ernfl Siuven. 26 - Q

117 Een kapitaale Winter, door de ftomme van Kampen.
45-o

128 Een dito, fraaije Winter, door denzelven. 44-0
129 Een dito, door denzelven. 25 - 10
330 Een dito j door denzelven* 16 - a

131 Een
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I^i Een Wintertje, met de Stad Kampen in 't verfchiet,
° door denzelvcn. 15 - o

132 Een Wintertje, dooi Harms. ,11-0
133 Twee Kermisten , ongemeen fraay en vol Beelden,

door de Graaf. 102 - o

134 Een Pleiiter-plaats, door Kamphuyfen. 36 - • 10

135 Een wonderlyk plaifant Morge-ltontje, in
9

)

een Landfchap, door A. van der Neer. }> 37 - o
136 Een Avond-lrond , door denzelven. J

137 Een Stuk met Slangen en Padden, door Qtto Mar-
celis. 34-0

138 Planten, Bloemen en Infe&en, door d^ze/wn. 19 - 10

139 EnStukmetlnfeêtens en Vogels, door Vromans. 17 - 10

140 Een Stuk met Bloemen &c, door van Aalfl. 20 - 10

141 Een Fruit- en Bloemftuk, door Elias van den Broek.

14-0
142 Een Bloemekrans met Fruit, in de manier van 8reu~

gel, zynde in 't midde Maria met het Kindje. 30 - o
143 Een Fruitduk, door De Gbyn. 23-0
144 Een Boere Gezelfchap , door Heemskerk. 42-0
14.5 Een dito weergaa tot 't voorige 3 beide puik , door

denzelven. 48 - xo

146 Een dito Gezelfchap, mede goed, door denzelven.

13 - ro

147 Twee Ovalen met Boertjes, door denzelven. 29 - 10

148 Een Gezelfchapje , waar by een Hondje dat opzit,

door Q. Brekelenkamp. 16 - O
149 Een Diana, halver Lyf, Levensgroote, door H.Golt-

Zius. 31 - o
150 Een flaapende Venus met Pfiche, Levensgroote, door

Cornelis van Haarlem. 15-0
151 Een Nagtftukje , verbeeldende een Vrouw en Man

met een Lantaarn, door G. Landens. 10 - 10

152 Een Herder en Herderin , in de manier van Karei du
Jardin, ' 36-10

153 Een Pennefnydertje, inde manier van de Vois. 21-0
154 Een Meid die Wortelen fchrapt, na G. Dou. 25 - 10

155 Een Varken op de Leer, door van der Elfl. 11 - o
156 Een OpenMosfel, Boter, Brood &c, door van der

Gocs. 13-10
IJ7 Hercules en Dianira, in Pa(lel a door des Anglcs.

20-0
33 5 EX-
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extract uit een

CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Nagelaaten zoo 'doof tvyten de Heer Commis . . . Guerin,

als andere Liefhebbers. Verkogt den 13 September 1740.
op der Kunil- Schilders Confrérie -Kamer in'

'sGravenhage.

1 TT^EN zeer fchoon Stuk, verbeeldende de verloo-

JiJ chening Petri, extra kragtig gefchildert , doorM*-
cbel Angelo da Caravaggio, zynde dit zo kapitaal als

hier nog gezien is. . 155 - o
2 Een dito Stuk, verbeeldende de Graflegging Chrifti

,

zeer fraay, door Simon Vouet , zynde het uitmuntende
van die Meefter bekendt.. 240 - o

3 Een extra kapitaal fchoon Landfchap, vol Beelden en
Beeften

] zynde excellent van ordinantie en fchildering,

door Nicolaas van Berghem. 300 - o
4 Een dito fraay Landfchap , waar in een Geitemelkfier

en andere Beeldtjesen Beeftjes^ in alles zeer fchoon,
door Karei du Jardin. 60-0

5 Een fraay Gezigt van de Koekamp by het Haagfe Bofch

,

extra fchoon en uitvoerig gefchildert , door Adriaan
van de Velde. 70-0

6 Een drift Beertjes door het Water, zeer fraai en aange-
naam , door denzsJven. 50 - o

7 Een zeer fraay ftukje , vertoonende een Renconter of

Schermutzeling van Ruitery &c. , extra uitvoerig en
aangenaam van fchildering, door Philip J4

rouwerman ,

Anno 164Ó. 156 - o
S Een Italiaanfche Markt, vol gewoel , en in' alles extra

fraay en uitvoerig, door Johannes Lingëlbach, in zyn'

allerbefte tyd. 165 - o
9 Een Romeinfche Hiftorie, zeer fraai en uitvoerig, door

denzeiven. 61-0
ïo Een Landfchapje met eene Boere Huis, dat door een

party Soldaaten geplundert wordt, zeer plaüant, door

denzeken. 24-5
II Een
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11 Een extra fchoon Stuk, zynde een Schotel

met Krabbens, Radys en veel ander by-

werk, ongemeen kunftig, natuurlyk en uit-

voerig gefchildert , door A. Mignon.

12 Een dito weergaa, beftaande in Haringen, r -4°-

Druiven, &c, in alles niet minder dan \
vonige, door denzclven, zynde beide van
zyn befte tydt.

13 Ken ongemeene fchoone Bloemekrans ,
verwonderlyk

fraay en uitvoerig gefchildert, door J. van Kesfcl-, zyn-

de in 't midde derzelve verbeeld de Liefde, zo fraay

gefchildert door Corn. Schut , of 't van 'Am. van Dyk
waar. >

' 60-0
14 Een dito uitmuntend fchoon Fruit- en dito Bloemftuk-
''. ken, beide ryk van ordinantie en uitvoerig gefchildert,

door Coenraad Roepel , in zyn befte tydt. 142 - 10

15 Een klein uitvoerig Bloemftukje , door denzclven.

20 - 10
16 Een kapitaal fchoon Stuk, verbeeldende de Opwekking

van Lazarus met elf Figuuren, zeer uitvoerig gefchil-

dert, door Adriaan de Vois , zynde weinig zo kapitaal

van hem bekendt. 135 - o
17 Een dito fraay Stukje, verbeeldende Danfende Boertjes

voor een Buitehuis , zeer ryk van ordinantie en uitvoe-

rig gefchildert, door Adriaan van Oflaade, in zyn bef-

te tydt. 130 - o
18 Een fraay ftil Watertje vol Scheepjes , zeer curieus en

aangenaam gefchildert, door Willem van de Velde.

58 - 15
19 Een dito Water, mede kapitaal fchoon, en in alles niet

minder dan 't vorige, door denzclven. 66 - 5
20 Een extra curieus Landfchap, kragtig en helder gefchil-

dert op een kopere plaat, door Paulus Bril. 65 -
5

21 Een fraarje Schetz met negen Figuuren, door P.P.Rnb-
bens. 40-0

22 Een dito Stuk , verbeeldende Maria aan den Hogen-

\ Priefter geprefenteert wordende, fraay van teekening
en colorït., op een kopere plaat, door Ant. van Dyk.

47 - ï.5

23 Het Pourtrait van den Schilder F. Snyers, kunftig ge-

fchildert, door denzelven* 20-5
24 Een

A
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24 Een fraay Stukje, zynde Maria met het Kindje, zeer
uitvoerig, door H. van Baaien. 27-0

25 Een dito Stukje, verbeeldende een Zee-Triomph,door
denzelven. 22-10

26 Twee kapitaale fchoone Stukken , verbeeldende Lot
met zyn Dogters , en Herodias Dogter , beide zeer
fraay in een Itatiaanfcbe manier gefchildert. 8i - o

27 Een dito, zynde de aanbidding der Herders, fraay ge-

ordonneert, door Ludovico Carrats. 33 - 5
28 Een Heilige Famielle, door Karei Marat. 29-0
29 Een dito Famielletje , door Parmens, 19-0
30 Een dito, verbeeldende de Engelen by Abraham, door

Jacomo Basfan, 18-15
31 De Prediking van Panlus te Atheenen, zynde een fraai-

je Schets, door Schiavoni. 10 - 10

32 Een fchoone Zee-Triomph, door Abraham Bloemaart,

van zyn befte trant. 32 - o
33 Een dito, verbeeldende de Boodfchap des Engels am

de Herders, puik goed, door denzelven. 30 - o

34 De Opwekking van Lazarus, vol Figuurtjes, extra cu-

rieus en uitvoerig gefchildert, door Pieter Laflman.
22-5

35 Twee Leezende Figuuren by een Lantaarn-Ligt , kunf-

tig en fraay gefchildert, door Rembrant van Rbyn.
28-0

36 Het Pourtrait van Rembrant van Rhyn, dooi hem zelfs,

kragtig en goedt gefchildert. 21 - o
37 Een Aape Schooltje, zeer aardig en uitvoerig, op een

' kopere plaat, door David Teniers. 47-0
38 Een Stuk met Vaflen-Avond Gekken, seer aardig en

goedt gefchildert, door David Vinkebooms. 20-0
39 Een fchoon Landfchap, door Jaques Anhois> met Fi-

guuren geftoffeert, door Philip Wouterman. 39 - 10

40 Een dito Landfchap, door Cornelis Dekker, fraay ge-

ftoffeert, door Adr. van Qflaade. 30-0
41 Een dito Landfchap, waar in de Prediking van Johan-

nes den Doper , zeer fraay , door H. Verfchuuring ,

zynde dit een der kapitaalfte van hem bekent.

42-0
41 Een Battalle-Stukje, zeer uitvoerig, dooi denzelven.

22 « 10

42 Twee
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42 Twee dito Battailletjes , zeer fraai , door Jacomo Bout*
gonion. 40 - o

43 Ken dito Battaille; excellent gefchildert, door Palame-
des. 20 - o

44 Een kapitaal Stuk, zynde een Leger-plaats vol Figuu-

ren en Vee, zeer fraay, door Simon van der Does, irt

zyn befte tydt. 38-5
45 Een Stuk met Schaapjes, zeer fraay, door denzelven.

22 - a
46 Een Landfchap met allerlei Vogels, zeer fraay en na~

tyurlyk, door Mekbior de Hondekoet er. 29 - ö
47 Een Bad van Diana met de Ontdekking van Califto ,

zeer kapitaal en fchoon, doory. van Loo. 41 - o
48 Een dito Badje, zeer fraay en uitvoerig, door C. Poe-

lenburg. 38 - ö
49 Een Stukje met Badende Nirnphjes , zeer uitvoerig

,

dooi denzelven. 26 - 15
50 Het Oordeel van Paris, in een Plaifant Landfchap, krag-

tig en goedt, door Joachim Uiteivaal. 19 - 10
51 Een kapitaal Stuk, zynde een Jager in een Grot met

een Hond, waar by een doode Zwaan, Haas, Vogels

&c. , kragtig ennatuurlyk gefchildert, door G. B. W&-
ninx. 26 - o

52 Twee dito's, zynde een Tuin-Gezigtje met twee Hon-
den, en een Ruine metBeeldtjes en Beeftjes, fraay etf

uitvoerig, door denzelven. 26 - 10

53 Een Zee-Haven, vol Figuurtjes, zeer curieus, door

J. Weninx. 22-5
54 De Nieuwe Kerk te Delft, met de daar in zynde Tom-

be van Prins Willem den eerften, zeer fraay, door
Emanuel de Wit. 32 - 10

55 Een kapitaale Tempel , waar in de Koning David met de
Zangmeèfters, Speelt en Zingt , extra fraay en uitvoe-

rig, door B. van Bas/en. 38 - 5
56 Twee uitvoerige Kerkjes , met Beeldjes , door denzel-

ven. 27 - o
57 Twee uitvoerige Stukjes met Vrugten,door J. de Heem.

40 - o
38 Een dito Fruitftuk in de breete, waar by een Roemer,

Oefters, &c, zeer fraay en natuurlyk, door denzel-

ven. 28-0
5? Een
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59 Een dito Stuk in de breete met Vrugten, zeer natuur-

lyk, door denzelven. 24-5
60 ken uitvoerig Stukje, zynde een Heer en Dame met de

Kaart fpeelènde , vol by werk, zeer fraay, door David
van Tol. 35 - o

61 Een dito fraay Stukje
, zynde een Dame die door een

Schoenmaker de Maat genomen word, met veel cu-

rieus by werk, alles extra uitvoerig gefchildert , door
A. Schóuman. 70-0

62 Een Boere Keuken met negen Figuuren en veel by-
werk , kundig en uitvoerig, door Cornelis Bega. 26 - o

02 Wasfchende en Badende Vrouwtjes, zeer natuurlyk en
goedt, door Thomas ïVyck. 21-0

64 Een Alchimift met veel -kunftig bywerk, zeer fraay,

door denzelven. .20-0
65 Een Zee-Haventje, vol Figuurtjes, door denzelven.

66 Een fraaije. Zee, zeer natuurlyk, door L..Bakhuyfen.

29 - 15

67 Twee dito's, zynde een -Rivier-Gezigtje vol Scheep-
jes, in de Maanefchyn , en een dito Dorpgezigt, zeer

fraay , door Aart van der Neer. 36 - 5
68 Een zeer fraay *Maanefchyntje, vol Beeldtjes en Beeft-

jes , door Jan B'oih. 24-5
69 Een fraay Gezigt van Ouderkerk , door A.Stork. 30 - 10

70 Een dito Gezigt van' de groote Brug te Londen, zeer

uitvoerig, door L. de jong 1650. 31 - o
71 Een fraay Land- en Water-G ezigtj e , zeer curieus, op

koper , door Pieter Gyzen. 2-3*5
72 Een fraay Rhyn-Gezigtje , door R. Griffier. 22-0
73 Een dito curieus Rhyn-Gezigtje, door J. van der Meer

de jonge. 19 - o

74 Een Stil Watertje met Scheepjes, zeer natuurlyk, door

J. van Goyen. 10-10
75 Vier kleine Stukj-es met differente Beeldtjes, zeer fraay

en uitvoerig, in de manier van Poelenburg, door J.van
Haansbergen. . 46-10

76 Twee fraaije Landfchappen , door Asfelyn alias Crab-

betje. 30-5
77 Twee dito Landfchapjes met veel Figuuren, door Pieter

Wouiverman. N
28-15
78 Twee
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78 Twee fraaije Landfchapjes vol Figuurtjes , door A.Bou-
,

dewyns. 21-0
79 Twee dito's , zynde een fraay Bofch-Gezigt, en een

J3oere Buitehuis,, door J. Ruysdaal. 25-5
£0 Twe,e dito's , zynde. een Landfchapje met Danfende

Boertjes , en een dito met Beeftjes , heel uitvoerig
,

door P. h"amboots , gezegt van Laar. 18 - ip
J81 Twee fraaije Stukjes op koper, zynde een het Oordeel

van Paris, en 't ander, Nimphjes in een Landfchap,

4 zeer plaifant "gefchildert, door J. Keiler. 38-0
82 T en Heilige Famielle, zeer- uitvoerig, door Hubert van

Eycky .zynde geweeft de Eerfte Schilder in Olyverwe.

KR- 15
83 Een Biddend Gezelfchap, zeer uitvoerig, door J. M.

Moolenaar. 15-15
84 Een Keuke , waar in een Hond; en Kat &c, zeer na-

tu^yk, door jSdriaan Gryft. . 15 - o
?5 Een Hond en eenig Bywerk', extra natuuriyk, door J.

Fyt.
, .

10 - 10
86 Een Stukje, verbeeldende een Tovery, zeer grappig,

door den Helfchen Breugel. 15 - 15
' 87 Een aardig 'Spookerytje, zeer geeftïg, door denzelven.

,-.,;} >jj 14.. - o
88 Een Bordeeltje, zeef uitvoerig, door .... Gerards.

15-0
89 Een kundig Bacchenaaltje, door Vouet. 24 - o
90 Het Pourtrait van Erasmus, excellent gefchildert, door

H. Holbeen. 36 - o
91 Een, c]ito Pourtrait van< den Drukker Frobenius van Ba-

zel, door denzclven. \ 15-0
92 Een dito Mans Pourtrait, zynde Robert Sidney, door

denzelvm. 10-10
93 Een kapitaal fchoon Stuk, zynde een Mans- en Vrou-

we-Pqurtrajt tot de Kniert , Levensgroot, zoo goed als

Ant. van Dyk, door J. Mytens.- 10 -r 10

94 Twee fraaije Pourtraitjes , zynde S, van Hoogflraten
en zyn Vrouw, door hem zelfs gefchildert. 16 - 15

.95 Een fraay Fruitftukje, zeer uitvoerig gefchildert, door
Adriana Vcrbruggen. 37 - o

96 Twee dito Bloemfiukjes, door G. P, Verbruggen, van
zyn befte, tydt, 20 - 10

97 Een
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tyj Een kapitaal Stuk met Vrugten, zeer goed, doof A.
Van Beijeren. 19 - 10

98 Een Italiaanfch Bloemftuk , zeer uitvoerig en zuiver
gefchildert , door een braaf Meefler. 18 - 5

99 Ken natuurlyk Wintertje, zeer uitvoerig, door de
domme van Kampen. 15 - jq

ico Een Zeeftrantje vol gewoel, door A. JVillaards.

13 - 16
lor Een Indiaanfche Handelplaats vol Figuuren, en in 't

verfchiet verfcheide Scheepen, zeer kunftig gefchil-

dert in de manier van Lingelbag. 15-0
102 Eenige Ruinen in een Landfchap, door . .-. van der

Kabel. 12 - o
103 Een Harte-Jagtje in een Landfchap, door B. Gaat.

104 Een Heremytje in een Landfchap, zeer uitvoerig,

door R. Xavry. 10 - 15

105 Een Koetje aan een Hek, in een Landfchapje, zeer

goed en natuurlyk gefchildert, na Pauhis Potter.

12 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

'Van de Heer Ignatio van Bree, enjuffr. Cecilienne Jae-

gers, zyne Huisvrouw. Verkogt in VVisfei-Geld den

30 May 174 r . binnen Antwerpen.

1 EN Stuk, verbeeldende Apollo op den Parnasfus-

JLl/ Berg, door Raphaèï Urbino. 61 - o
2 Twee dito's, verbeeldende het een, den Engelen Val,

en het ander, het Laatfte Oordeel, zeer fchoon , door
P. P. Rubbens. 44 1 - O

3 Twee dito Stukjes , verbeeldende eenige Godinnens,
door denzehen. 50-0

4 Een fraay Pourtrait, dooi denzehen» 72 - ö
5 Een fraaije Schets, door denzehen. 35 - o
6 Een Stuk , vertoonende een Regenboog in een Land-

fchap met Koekjes en Figuuren, door Rubbens, en van
Uden. 65-0

7 Een Stuk, vertoonende de School van Rubbens. 82-0
8 Een
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8 Een zeer fraay Stokje, verbeeldende het Vrouwtje met
de Genever Fles , door David Teniers. 3 50 - o

9 Een dito, zynde een Luytllagery, door denzelven.

106 - o
10 Een Elias in de Woefteyn, door denzelven. 8o, - o
11 Een Landfchapje, door denzelven. 49 - 10
12 Een Boere Gezelfchap, zeer fraay, <Joor David Ryk-

aan. 121 - o
13 Een Boere Kaartfpel , door denzelven. 85 .

- o
14 Twee Landfchapjes met Figuiven y door Momper en

Breugel. 116 - o
15 Een dito, door beide dezelven. 38- o
16 Een Stukje, verbeeldende het Paradys, door Breugel.

52-0
17 Een geftofTeert Landfchapje > door denzelven. 40-0
18 Adam en Eva in 't Paradys , in de manier van Rotten-

hamer en Breugel. 30 - o
19 Een fraay Landfchapje, in de manier van Breugel.

29 - 10
20 Een fraay Bloemftuk, door Pater Zegers. 86-0
21 Een dito Bloemftuk, door Veerendaal. 91 - o
22 Den Prins Kardinaal te Paard, door Antony van Dyk.

* 50-0
23 Twee Pourtraiten van Rubbens en van Dyk. 37 - o
24 Een groot Stuk, vertoonende den Keyzer en Paus, in

de manier van van Dyk. 26 - o
25 Een Maria Beeldje , in de manier van denzelven. 27-0
2(5 Een Maria Magdalena in den Hof, zeer fraay, door

van KeJJel. 61 - o
27 Een Maria Beeldje in een Bloemen-Krans,door Franks

en Breugel. 25-10
28 Maria en Martha , door Franks. 21-10
29 Een dito Stuk, kooi denzelven. 24-0
30 Een Maria met het Kind Jezus en St. Jan, door B.

Thyffens 25-0
31 Een Famielle-ftuk, door Maarten de Vos. 32-0
32 Eem Mans Pourtrait met een Kind by zich , door den*

zeiven. 28-5
33 Een Mans en Vrouwe Pourtrait, door denzelven. 21 - o
34 Een Scheepvaart, door Bonaventuur Peeters. 21-0
35 Twee Landfchappen met Figuuren, door Faukens.

50-0
C 26 Een
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36 Een Landfchap , waar in op 't fpeelen van Orpheus het
Gedierten byeenkomt, door Abel Grimmer. 36 - 5

37 Een kleyn Landfchapje, door denzelven. 11 - 10
38 Een geftoffeert Landfchap, door IVouters. 26 - o
39 Een dito met Figüuren, door David Vinckebooms.

22-0
40 Een dito Landfchap, door denzelven. 18-0
41 Een Landfchapje, door van der Zanden. 18 - 10

42 Een Stuk, verbeeldende een Keuken met dood Wildt

&c, door Snyers. 45-0
43 Een dito met Vrugten en een Kreeft, door denzelven.

22-0
44 Een Keuke-Stuk, door Cornelis Sachtteeven. 35 - o
45 Een Stuk met Wildt, op Koper 7 door Peter Gyzen.

35-o
46 Een dito met Haantjes en Hennetjes. 30 - 5
47 Een Gezelfchapje , zeer fraay door van der Lanen.

30-0
48 Een dito Gezelfchap, in een fraay Gebouw 32 - 10

49 De Offerhanden der Drie Koningen y door J. Coffiers.

20 - 10

50 Twee Hiftorie-Stukjes uit Ovidius , door Janjfens.

15-0
51 Een Luifevangertje , door Adriaan Brouwer. 10 - 15
52 Een Bloemftuk, door den Ouden Verbruggen. 18-0
53 Een dito met Bloemen en Vogels. 17 - 5
54 Een Stukje, verbeeldende het Kind Jefus met St. Jan,

na Rubbens. 27 - q
55 Een diio, zynde een Doode Chriftus, na denzdven.

18 - o
5Ó Een Engelen-Dans , naar Antony van Dyk. 27-0
57 Een Stukje, verbeeldende de Hiftorie van Melchife-

dech, na'Franks. 14-10
58 Twee kleyne Stukjes , zynde de Gefchiedenis van de

Verloore Soon. 18 - O
59 Een Pourtrait van Juflus van Egmont. 18-0
60 Vier Pourtrait-ftukken, door de Vos andere y

t'zamen.

41 - 10
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EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt dm 26*. Junii 1742. in
ysGravenhage.

ï TT^EN extra kapitaal Stuk, verbeeldende Simeon in

_£!/ den Tempel, het Kind Jefus op den arm houdende,

waar by de Maagd Maria, die als verleege fraat, en daar

nevens de ProphetefTe Hanna met een vrolyk weefen

,

met nog meer andere Figuuren van diverfe jaaren en
Sexe; alles zeer kragtig en fchoon gefchildert door Ja-
ques Jordaans , hoog 13, breet ic£- voet: kunnende dit,

nfóts deszelfs groote, bekwaamlyk dienen tot een Autaar-

ftuk. 245 - o
2 Een dito kapitaal Stuk, zynde de Verloore Soon, zig

verhuurende om de Varkens te hoeden , met verfcheide

andere Figuuren, zo van Faarden, Honden als Menfchen
meen: Levensgroot of daar omtrent, in een groot Land-
fchap: alles zeer fraay en kragtig, door denzehen, hoog
8 voet 3 duim, breet 12 voet 9 duim. 188 - o

3 Een dito, zynde twee Boeren die Heet en Kout blaafen

by een Satyr, mede zeer fraay, inzonderheid de daar by
zynde Vrouw met bet Kind, alle» Levensgroot, door
denzehen, hoog 5 voet, breet 6 voet 8 duim. 62 - 10

4 Een Boere Maaltyd ter gelegenheid van den Oegft, met
meer dan feventig zo drinkende als danfende Boeren en
Boerinnens, &c. alles zeer kragtig en fchoon gefchii-

derdt, door Jan van Hoeck ,
zynde eenDifcipel van Rub-

bens ,
hoog 4 voet 11 duim, breet gv. 3 duim. 64 - 5

5 Twee Bedelaars Jongens, Levensgroote, met een Hond,
BolTe Druiven en ander Fruit, zeer kragtig en natuurlyk,

door Spanjolet. 70 - 5
6 Een Maria Magdalena , met een Doodshoofd nevens

haar, zeer fraay, door Titiaan, boog 2 voet, breet 2 v.

2 duim. 36 - 10

7 Twee fiaaije Landfchapjes , door Agrico\a van Regens-

burg, zynde van de beite die van hem bekent zyn, in-

zonderheid dat, waar in verbeeld is een Kréefte-V-angfl:

by een Fakkel ligt, alwaar men de drievoudige Ligtfchyn-

zels van de Flambauw, de Maan, en van den Schemer-

C 2 Avond-
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Avondftont onderfcheidentlyk inziet: beide op Kopers
plaaten, hoog io§, breet 15 duimen. 130 - o

S Twee dito's, zynde het een de Zee -Goden met het

meikwaardigfte in de Baaren : en 't ander , Diana ruf-

tende met haar Nimphen by het Wiklt, zeer fris en
kragtig, door Heys, van Augsburg, hoog 3 voet, 8
duim, breet 2 voet 2 duim* 72-0

9 Tobias met den Engel, zeer uitvoerig, door Adam
Eltzh'timer ,van Frankfoort, op paneel, hoog 8| duim,
breet r voet. 36 - 10

10 Een Troup in Marfch met een train Artillerie , wonder-
lyk ftout gefchildert, door Rugendas, yan Augsburg,

r hoog 3 voet 3 duim, breet 5 voet. 26 - 5
11 Een Troup Partygangers met Krygsgevangenen, nevens;

een Renconter of Schermutzeling., uitvoerig, door den*

zeiven , hoog 1 voet 11 duim, breet 2 voet 7 duim.

25-0
12 Een Diana in 't Badt, zeerkragtig en fraay, door Hol»

flcyn, hoog 2 voet 5 duim, breet 2 voet 10 dw/m.

27-0
13 Twee Landfchappen , zeer kragtig en goed, door den

Ouden Bemmel , hoog 2 voef 2 duim, breet 2 voef 9
duim. 22-5

14 Twee Veeftukjes, als Oflen, Schaapen en Geyten,zeer
fraay, door den Ouden Roos, van Frankfort, in Land-
fchappen, door Ermel, van Neurenberg, hoog 1 uoef

10 duim, breet 2 i;oef 3 duim. 36 - 5
15 Allerhande Diertjes, extra fraay en uitvoerig gefchil-

dert, door Vakk, hoog 13, breet 10 duimen. 27 - 10
16 Allerhande foort van Vogels, waar onder eenfogenaam-

de Vis-Dief of Fifchaar, zeer natuurlyken fraay, door
Hamilton, hoog 3 voet 6 duim, breet 2 voet 11 duim.

21-0
?7 De Vier Getyden des Jaars, kragtig en fris gefchildert,

door den Jongen Bemmel , en fraay geftoneert, door

.
deszelfs Broeder, hoog 2 4 duim, breet 2 iwtf 9

36 - O
18 Vier Heremiten, kragtig en goed, door Gattermeyer ,

uyt Beijeren, waar van weynig gevonden word, alzoo

by jong geftorven is, hoog 2 voet 2 daim, breet 1 voet

7 -DW/72. 3*5 - o

19 Het Kindt Jefus en St. Jan met hét Lam, zeer fraay,

door }
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door, of in de manier van Rubbens , hoog 2 voet 10
duim* breet 3 vcet 10 duim. 22-10

20 Len Naakt Venusje met Cupido aan de hand , zeer fraay

• en kanftig, dooi uüfl jCtyfc, hoog gl , breet 7I duimen.

.
22.-5

21 Een excellent Landfchap,, waar in men door de holte

van een Gebergte met Boomtjes beplant , een party

Ruiters ziet Haan, zeer uitvoerig, door Bril ,
hoog 1

voet, breet 1 voet 6 duim. 41-0
22 Een fraay Landfchap met Hoorn-Vee en Gevogelte,

kunftig en uitvoerig, door Xavory, hoog 2 voet 2 duim

,

breet 2 voet 2\ duim. 32-0
23 T\vee_fraaije Landfchapjés , met verfcheide Figuuren

,

door IVouwerman , hoog 10, breet 13 duimen. 40-10
24 Tvyee dito Landfchappen , door Momper, en geftof-

feert, door Breugcl, hoog I voet 9 duim , breet 2 voet

4 duim. .45 - o
25 Twee dito's, zynde twee Dobbelaars, zeer fraay, door

Teniers-, heteene hoog 17, breet 11 duimen, en 't an-

der hoog 11 £, breet ló duimen. 55 - o
26 Twee fiaaije Kerkies, in een van welk den Dienft ge-

daan word by Kaarsligt: En in 't ander by den Dag,
met veel bywerk en ' Figiiuren , zeer uitvoerig, door
de Neefs, hoog 1 vcet 7 duim, breet 1 voet $ rfu/m.

"83-0
27 Een Oude Vrouw die Spindt en Uafpelt, en nog een

ander die haar Reekeningen Schryft in 't byzyn van haar

Winkel-Knegt, die een fraaije Hond t nevens hem heeft

leggen, zeer uitvoerig, door de Jonge Mieris, hoog 10,
breet 8 duimen. 38-0

28 Een dito, zynde een fraay gekleed Blazent Jongeling,

zeer fraay, door denzelvcn, hoog 10, breet 7! duimen.

25 - 15
29 Twee Oude Vrouwtjes, de eeneeetende, en de andere

fpeelende met een Katje, na, of in de manier vznD.ou,
hoog 11 , breet 9 duimen. 26 - o

30 Vertumnus en Pomona , zeer ny tvoerig na van der Werf,
op Koper, hoog 14, breet 12 duimen. 26 - o

31 Een Vrouwe Pourtrait met een Hoed op, die een dun-
ne flagt fchaduw op de helft van 't aangezigt maakt,
kragtig en fraay gefchilderdt, door Pjmbrandt ,

hoog 2

voet 3 duim, breet 1 voet 9 duim. 25 - 10

C 3 32 Een
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32 Een Vrouw, die voor haar heeft ftaan een Beeld waar
by Papieren leggen tot de Schilderkunft dienende, en

die Bloemen befchouwt, zeer plaifant en uitvoerig, door
Voorhout, hoog lij , breet 9 duimen. 18 - 15

33 Een Oud Wylje die een Ketel te Jappen geeft aan de
Koperflager in zyn Winkel zittende , zeer uitvoerig

gefchildert , door Cordua, hoog 3 voet 10 duim, breet

3 voet 2 duim. 18 - o
34 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Vlek of Dorp by

Antwerpen, met veel gewoel van Rytuïgen en Wan-
delaars , plaifant en uytvoerig gefchildert , door van
der Meuten, hoog 4 voet 6 duim, breet 6 voet 10 duim.

26 - 5
35 Twee Pourtraiten, zynde Man en Vrouw, zeer fraay

en naruurlyk gefchildert, door Miereveldt , hoog 2 voet

j\duim, breet 2 voet $1 duim. 29 - o
36 Twee dito Pourtraiten, zynde een Medicina? Doctor

met zyn Vrouw, fris en goed gefchildert , door Pentz,
hoog 2 voet 4 duim, breet 1 voet n£ duim. 15-15

37 Het Pourtrait van Coenraad Gefnerus van Bdle, (be-
roemd door zyn Befchryving der Dieren) door des-

zelfs Landsgenoot Holbein, hoog 2 voet 7 duim
y breet

2 voet. 15-5
38 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Krooning der Keize-

rinne Eleonora van Mantua, derde Vrouw van Keyzer
Ferdinand de III. in de Hoofd-Kerk te Regen^burgh &c.
ongemeen vol Gewoel

,
zynde kragtig en uitvoerig ge-

fchildert door een Italiaans Meejler , hoog 5 voet 3 duim,

breet 6 voet 3 duim. 15 - 15

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Verkogt den 8. April 1744. in 'sGravenhage.

1 TT^EN kapitaal Stuk, verbeeldende Kinderen fpeelen-

JlL/ de met Bokjes, heel ftout en natnurlyk gefchildert,

door Millioru
, hoog 5 voet 4 duim , breet 2 voet 2 duim.

41-0
2 Een dito fraay Stuk, zynde een Moeder met drie Kinde-

xen.
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ten, door Vadua Ninii, hoog 4 voet 5 duim, breet 3
voet 7 duim, 25 - 15

3 Diogenes voor zyn Ton leggende, met zyn Difcipel

Manus, ftout en kragtig gefchildert, door Spanjolet,

hoog 5 uoef 6 duim, breet 4 vow 5 duim. 15-10
4 Een zeer fraai Kabinetftuk, verbeeldende de Dood van
Dido, zeer uitvoerig, dooT Qttornar Elger , in zyn
bede tydt, hoog 1 voet 9 duim, breet 2 voet 3 duim.

80-0
5 Een dito weerga, zynde de Dood van Alexander, niet

minder fraay dan 't vorige , door denzelven , en boog

en breet als
r
t zelve. So - o

6 Een dito, verbeeldende het Banket der Goden ^ zeer
kapitaal van Ordinantie en Schildering, door denzelven,

hoog 1 voet 9 duim, breet 2 voet 3 duim. 79-0
7 Een dito weerga, zynde Mars, Venus en Vulkaan, niet

minder fraay en uitvoerig dan 't vorige, door denzei»

ven , en hoog en breet als
J
t zelve. 79 - o

8 Een Vrouwtje die by de Wieg zit te Naaijen, terwyl

de Man zit te Rooken en een Meyd in 't verfchiet/, ex-

tra uitvoerig en teder gefchiiden, door Gerard Wigma-
na, in zyn befte tydt, hoog 1 voet 4! duim, breet 1

voet. 40-0
9 Een dito weerga, zynde een Vrouwtje dat haar Nagels

fnyt op 't Ledikant, met een Jongetje die een Lampet
met Water heeft, door denzelven, zynde hoog en breet

als voren. 42-0
ïo Een Ceres in een fraay Landfchapje, mede zeer uitvoe-

rig, door denzelven , hoog 17, breet 11 duimen. 20-0
11 Een Oud-Mans Hoofdt, extra uitgevoert, door denzel-

ven, hoog 14, breet io§ duimen. 10 - 10
12 Een kapitaal Stuk, verbeeldende daar Mofis 't Water

uit de Steenrotz Haat, vol gewoel, en zeer fraay, door
Franks, hoog 1 voet 8 duim, breet 2 voet 1 duim.

38 - o
13 Een dito, zynde Pharao, die met zyn Volk in H Roode

Meir verdrinkt, dooi denzelven, hoog 1 voet 5 duim ,

breet 1 voet 8 duim. 29 - 5
14 Een plaifant Stukje, zynke een Venus en Adonis, zeer

fraay en uitvoerig, door Gerard de Larejfe, hoog 11,
breet 13J duimen. 31 - o

C 4 16 Een
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Ï5 Een Bachenaaltje, fraay en uitvoerig, door Dorangie.

16 Een St. Hieronymus, kragtig en goed, door Maarten
van Heemskerk. 24-0

17 Een fraay Landfchap, op een Kopere plant, zeer fraay,

door den Oude Hondekoeter, hoog 1 voet 5 duim, breet

2 a;oeJ 3 duim. 44 - o
18 Een Stuk met diverfe Vogels, zeer natuurlyk en fraay,

door M. de Hondckoeter , hoog 2 voet 8 dwwn;. breet 3
voef 3 Ju/m. 22 - iö

19 Een Valke-Jagt, zeer fraay, door Lingelbagh, hoog 1

voet 2 Jwmi, breet 1 voet 5 iwz'm. 25 - 15
20 Een Hooywagentje met Paarden en Beelden, zeer uit-

voerig en aangenaam, doon denzelven , hoog 10J, breet

13! duimen. 22-0
21 Een plaifant Stukje , zynde een Boertje met een Boe-

rin , zeer natuurlyk en fraay , door A. van Ofta&de.

1
S^-o

22 Een dito Stukje, verbeeldende een Boere Binnehuysje,

zeer uitvoerig, door A. Brouwer. 23 - 5
23 Een dito met zingende Boertjes, zeer fraay, ,door den-

zelvén. 29-15
24 Een Spaanfche Corps de Garde, en een dito weerga,

beide zeer uitvoerig, door J. Le Duc. 25 - 10

25 Twee fraaije Rhyn- Gezigtjes , zeer uitvoerig , door
Cornelis Verdenk , hoog 13, breet 16 duimen. 35 - 10

26 Twee dito Rhyn-Gezigtjes,, vol ftoffagie, zeer uitvoe-

rig en plaifant, door Boudewyns en Bout. 23-0
27 Een kapitaale Zeeitorm, zeer natuurlyk en fraay, door

L. Bakbuyzen. 42 - o
28 Een natuurlyk Zeetje met Scheepen, door A. Stork,

hoog 14, breet 18 duimen. 23 - o
29 Een Zeeltrandje, zeer uitvoerig, door D. Dubbels.

26 ~ o
30 Een Zeetje met Jagten, Scheepen &c, zeer plaifant,

door R. Zeeman. 16 - o
31 Een Zee-Battaille van den Admiraal Tromp, in 't aan-

breeken van den Dag en Maanefchyn , zeer kunlïig en

natuurlyk, door D. Smit, hoog 2 voet 6 duim, breet

3 voet 4 duim. 15 - 10

32 Een fraay Bloemfiuk* uitvoerig gefchildert, door D.
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Zsgers,, hoog 3 voet 5 duim, breet 2 voet 7 duim.
' 20 - :o

33 Èen dito fraay uitvoerig Bloemftuk, door denzclven
,

en Teniers, hoog 2 i)oef 9 duifWi, breet 2 uo#4 Jp - 10

34 Een Wintertje, zeer uitvoerig* door Ruysdaal > hoog

13, breet 16 duimen. 16 - o
35 Een dito fraay uitvoerig Wintertje, door de Stomme

van Kampen. 22-0
36 Een Aitiplogift, flout en kragtig gefchildert, door

Frans Hals, hoog3.i;otf 7 breet 2 iw?; 9 <^/ra.

19 - 10

37 Een Oude Vrouws Pourtrait, zeer fraay en kragtig ge-

fchilderdt

,

.Aooi'Jan Lievens.
,

22-0
38 De Groote Kerk te Antwerpen van buiten te zien,

uitvoerig en fraay geftoiFeert, door D.van Deelen,hoog
2 voet' 1 duim, breet 1 voet 6 duim. 17-0

39 Een fraay geftpfieert Lancjfchapje, door C, Roermans.

30 - o
40 Een fraay Stilleven ,;door Simon de Vries. 2,6-0
41 Een Andromeda aan de Rotz, kragtig gefchildert, door

de jonge Palma. 26 - o
42 De Boodfchap aan Maria , c^Qör een goed Italiaans

Meefier. 32 - o
43 Salomons'eerfte Recht, kragtig en goedt gefchildeit, na

Rubbens. , .32-0
44 Een kunftig Miniatuur, verbeeldende het Samaritaan-

. fche Vrouwtje aan de Put, zeer uitvoerig, door Ricb.

van Orley. 37 - o
45 Een dito, zynde Venus en Vulkanus, en eenig verder

byvverk, mede zeer fraay, door denzclven. 37 - o

EXTRACT UIT DE

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Nagelaaten door wylen de Heer Gerard Vervoort, verkogt

in Wiflei-Geld den iy. September -17^6.

binnen Bruffel.

I TT^EN fchoon Stuk, verbeeldende een Engelfe Famie-

J2j iie mei twaalf Figuuren of Beelden, door Antonie

C 5 van
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van Dyk, hoog 2 voet 6 duim, breet 3 voet 4 duim.

1200 - o
2 Een Pourtrait met twee handen van Paul du Pont,

door denzelven, hoog 3 voet 7 duim, breet 3 voet 6
duim. 265 - o

3 Een Pourtrait, ten voeten uit, van Mevrouwe de Prin-

ceiïe de Bar barTon, door denzelven

,

hoog 6 voet S duim,
breet 4 voet 7 Jw/m, 201 - o

4 Een Famielie Stuk van vier Beelden, door denzelven,

hoog 5 uoe* 3 Jw'm, breet 4 voet 1 duim. 161 - o
5 Een Pourtrait, ten voeten uit, van den Abt Schallé,

door denzelven, hoog 7 voet 4 duim, breet 4 vo^ 1

Jw/'w. 45 - o
6 Een Pourtrait in Profil, met handen, door denzelven,

in de manier van Titiaan gefchildert,hoog <l voet ^ duim,
breet 1 a?oe/ 10 duim. 32 - o

7 Een zeer uitmuntend Kabinet-Stukje, verbeeldende de
Opregting van 't Kruys, door P. P. Rubbens, zynde
dit in 't kleyneven als Vgroote Stuk van hem is in de
Burcht Kerk te Antwerpen, hoog en breet 2 voet 3
duim. 95 - o

8 Een Stuk, verbeeldende de Gefchiedenis van Prome-
theus , door denzelven , hoog 6 voet , breet 2 voet 9 duim.

69-0
9 Een Man, die een Vrouw in zyn Armen heeft enEief-

kooft, door denzelven, hoog 2 voet 5 duim, breet 3
voet 2 duim. 85 - O

10 Een Stuk , verbeeldende dTnfante Ifabella , door denzel-

ven, hoog 3 voet, breed 2 voet 3 duim. 24-0
11 Een dito met twee Vrouwe Hoofden, door denzelven,

boog 2 voet 2 duim, breet 3~ votf. 16 - 10

12 Een zeer voortrefteiyke Gallery, verbeeldende de Hif-

torie van Dido en iEneas, in al zyn deelen , zo ter

Zee als te 'Land; beftaande in 36 Strooken of Banden,

ieder Band hoog 10 voet 4 duim, gefchildert door den

beroemden Pietro Bertini da Cortona. 825 o

13 Twee dito's, zynde een de Geboorte , en het ander de

Befnydenis Chrifti , door Lucas Jordaans, hoog 4 voet

11 duim, breet $1 voet. 72-0
14 Een Stuk, vertonende een Oude Vrouw met een Beurs

in de hand, en een Jongeling die zy Careffeert, door

dmzclven,\\oogi voetz Jw/m,breet 1 voetioduim. 21- o
15 Twee
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15 Twee dito's, zynde Corps de Guardes,met verfcheide

Figuuren , door Salvator Rofa , hoog 2 voet 5 duim ,

bi-eet 1 voet 10 duim. 300 - o
16 Twee dito's, zynde Landfchappen van Paulo Bril

,

met
Figuuren van Salvator Rofa, hoog 2 voet 3 Jw/'m, breet

3 4 iwim. 375 - o
17 Een Kabinet-Stuk, verbeeldende een Famielie met vyf

Figuuren, door GonZalo Coques, hoog 2 voet I duim,
breet 3 voet 8 duim. 105 - o

18 Een Stuk, verbeeldende twee arme Jongens, eetendc

d'eene Druiven en d'andere Meloenen, door Morello,

hoog 4 voet 7 duim, breet 3 tw 4 Juim. 90-0
19 Een dito, zynde een Maria Magdalena, door denzehen,

hoog 6, breet 4 votf. 45 - o
20 Een Ecce-Homo, met vyf Figuuren, door Micbel An-

gelo da Qaravaggio ,hoog 4 cjw* 1 duim, breet 5 voe* 4
Jw/rw. 06 - o

21 Een Lucretia, levensgroote, door Guido Reni, hoog 7
votf* 10 Jmi'w, breet 6 we; 1 Jwim. 26-5

22 Een Gaflmaai met fes Figuuren, door Paulo Veroneefe,

hoog 4I, breet 61 voet, 21 - o
23 De Liefde omringt met drie Kinderen, door denzehen,

hoog 3 voet 6 duim, breet 2 voet 9 Jwfm. 2} - o
24 Twee dito's, zynde het een St. Jeronimus in Devotie,

en 'tander, Ste. Maria Magdalena in verrukking van
Geeft, door Cario Lotti ,hoog 4 voet 5 duim, breet %\
voet. 45-o

25 Twee Pourtraiten
,
zynde het een Ariftoteles, en 'tan-

der Cato, die met een Mes zyn Buyk opfnyt, door
denzehen, hoog 4 voet 3 duim, breet 3 voet 4 duim.

36 - o
26 Een Stuk, verbeeldende de Maagd met 't Kind Jefus

op haar Schoot, door denzehen, hoog 5 voet 2 duim,.

breet 3^ voet. 22 - o
27 Twee Stukken met Italiaanfe Vrugten en Tuin -gewas-

fen
?
door Campidolio, hoog 2 voet 8 duim, breet 3 owf.

40-0
28 Een Kabinet-Stukje, zynde een Jefuite-Kop, door Th

tiaaUy hoog \\ voet 2 duim, breet 1 voet 2 duim. 20-0
29 Een Stuk met vier Jongens, waar van twee Plukhaaren,

en de twee andere aanfchouwers zyn, door ,Mo/#,hoog

2 voet 10 duim, bseet 3 voet 4 duim, 29-0
30 Eea
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30 Een kapitaal Landfchap met Figuüren, door Bavidi
\

Tenïers, hoog 6 voet 2 duim, breet jpj voet 2 duim.

31 Twee Kabinet Stukjes, zynde-het eene een Boer, en
het ander een Boerinne, door denzelven, hoog5, breet

|

4 duim, £ 30-0
32 Een Stuk, verbeeldende een Somer, met veel Figuüren,

zoo van Menfchen, Wagens en Paarden, Vaartuigen,

als anders, door den Fluweelen Breugel , hoog 1 voet

10 duim, breet 3 voet, 250 - o

33 Een uitmuntend Kabinet-Stukje , verbeeldende een
Landfchap, op Koper, door denzelven, zynde een der

fchoonfte die dees* Meefter gemaakt heeft , hoog 6|

,

breet nf duim. 1 215- o

34 Een Landfchap met veel Figuüren ', door denzelven ,

hoog ij, breet 2% voet. 110 - o

3 5 Een klein Kabinet-Stukje , verbeeldende een Chirurgyn

,

die een Pieifter van den Arm van een Man afhaalt en
hem veibiiit, door A. Brouwer, hoog 11, breet Sduim.

190 - o
36 Een dito weerga, zynde twee Mans aan een Tafel,

waar van de eene een Pyp Tabak rookt-, en de ander

zich met de Kan vermaakt, -door denzelven, en hoog en

breet als H vorige. 115 - o

37 Een KabinetStukje , verbeeldende vier zingende Boert-

jes, dóór denzcfven, hoog 1 voet, breet 8 duim.

-
'

l
" 95 - o

38 Twee Stukken met Vrugten, door Jan de Heem, hoog
3 voet 1 duim, 'breet g| voet: 60- o

39 Twee dito's, zynde. Vaafen met Bloemen en drie Kin-

deren % de Bloemen door d<?r Borght, en de Kinde-

ren door J. Eykens ,
hoog 6 votf 2 Jw/m, breet 4

10 Jiflfa 85 - o-

40 Twee Stand-Beelden met Bloemen, door beide dezel~

veh, hoog 3 voet 8 duim, breet 4W?j 8 dwim. 31 - o
41 Een -Stuk met een Vrouw en twee Kinderen , welke

met Bloemen fpeelen, door J. Eykens , de Bloemen
door P. Caflcels, en de Grond of verder bywerk , door
Gysbreiïn, hoog 5 voet 8 duim, breet 7 voet. 46 -10

42 Vier dito's, zynde vier Vrouwen, dragende Mandens
of Bennen met Vrugten, door de Drie voorgemelde , hoog

4 voet 10 duim, breet 3 10 ^tóz. 120 - o

43 Een
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43 Een Battaille, door Bourgonjon, hoog 3 voet 2 duim,
breet 4 voet 5 dmm. 115- o

44 Dé H. Maagd met het Kind Jefus met een Roos in de
handt , door Simon youet ,

hóóg 3 voet 4 duim, breet

3 voet 9 dtt/'m. 23-0
45 Een Stuk , verbeeldende Magdalena , die de Voeten

Wafcht van Ons Heer, zittende in een Armftoel, ter-

wyl Martha de Keuke bereit, en de Tafel, ter zyde
ftaande, met allerley foort van Eeten, Wiltbraad &c.
voorziet, door Erajmus Quellinus,hoog 6 voet 2 duim,

1 breet 8 voet 9 duim. 60-0
46 Een -Stuk , verbeeldende Sufanna door de Oude Boeven-

verraft wordende , door Thyjfens , hoog 6 voet I duim,
breet 5J voet. 36 - o

47 Een Stuk, vertoonende een Italiaanfe Markt,' alwaar

men ailerley foort van Natiën en Figuuren in beweging
ziet, -door A. Goubaie , hoog 4 voet 2 'duim, breet 6
voet'2-duim. 85-0

48 Een Man fpeelt op de Luyt terwyl een Vrouw toelui-

ftert, door David Rykaart, hoog 2 t>cc/ 3 duim, breet

1 <yo& 9 Jw/m. 43 - o
49 Twee dito's, zynde het eene, een Vrouw die Ansjo-

vis verkoopt, en 't ander, een Jonge met een Mande
op zyn Rugge, door Frans Hals, \100g2voet loduim,
breet 2 voet 2 duim. 49-0

50 Een Pourtrait, verbeeldende den BiJJchop van Trier,
door denfcelven, hoog 2 voet 10 duim, breet 1 voet 9
duim. 18 - 10

51 Een groot Mans Pourtrait ten voeten uit, dootGulden~
ezel ,

hoog 7 voet 2 duim , breet 3 -ucef 3 duim. 30-0
52 Een klein Stukje, verbeeldende het Pourtrait van een

Jonge Dame met een Goude Ketting om den Hals, door
Rembrant, hoog breet 9 duim. 28 - o

53 Een Stuk, verbeeldende een Aanval in 't vlakke Veld^
meteen groot getal Figuuren, door Bamboots, hoog I

voet 9 duim, breet 2 voet 4 duim. 36 - o
54 Een Stuk , verbeeldende de aankomit van een groot

Heer aan een Vreemd Hof, zynde van een zeer fchoo-
ne Bouwkunde, door Volders, met zeer veel Beelden
geftoffeert, door Minderhout , hoog 2 voet 9 duim, breet

• 4 uoeJ 9 Jwm. 21 - o
55 Een Siiknna d-oor de Oude Boeven verraft werdende,

door



4<5 Catalogus van Schilderyens

door Lange Jan ,hoog 7 voet, breet 2 uoef 1 Ja/m. 26 - 5
56 Een Vrouwe Pourtrait, door denzelven, hoog 4 voet 3

<fww , breet 4 voe* 1 du/m. 22-0
37 Een Stuk, waar in een Mande met allerley foort van

Vrugten, en een Papegaay, door Feyt , van zyn belle

tydt, hoog 4 voet, breet 2 uo** 11 dwim. 24-5
5S Een Landfchapje met zeer veel Figuuren, door Janf-

zeti, hoog ij voef , breet 2 uoef 2 Ju/m. 26-0
59 Twee Landfchappen met Beelden geftoifeert, door^/1

feleyn, ieder hoog 3, en breet 4 woef. 27-0
60 Twee dito's, zynde twee Flora's, door Befcbey , ieder

hoog 1 «yoe* 6 dm'm, breet 1 voet 11 du/'m. 37 - O
Cl Een Stukje , verbeeldende een Chimifl:, met veel Figuu-

ren , door een Hollands Meejier, hoog 1 voet 2 duim

,

. breet 2? voet. 39-0
Cl Een klein Stukje, zynde een Battaille, zeer uitvoerig,

door een onbekent Meejier , hoog 1 , breet i voet. 20-0
63 Een Kabinet Stukje, zynde de vlugt van Jofeph en Ma-

ria niet *t Kind Jefus naa Egipten, door van der Borgbt

na van Dyk , hoog 1 voet 9 duim , breet 2 voet 2 duim»

18 - o
64 Een dito, zynde Ste. Catharina, difputeerende met de

Leeraars, door, en na denzelven, hoog 2^ voet, breet

1 voet 10 duim. 12-10
Ó5 Een Autaar-Stuk, verbeeldende de Opregting van 't

Kruis, met zeeve Beelden en een Paarde, zeer fchoon
gefchildert, door Lucas Franpis, hoog 11* voet, breet

8 voet 10 duim. 140 - o

EXTRACT UYT DE

CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Jtfaagefaaten zo door wyten den Heer Ontfanger Pook , als

den Heer Kunfljckilder Theodorus van Pee, verkogt

den 23. May 1747. Op der Kunftfchilders Con-
frérie -Kamer in 'sGravenhage.

I J,^
EN Stuk, verbeeldende de liefdaadige Samaritaan,

X-J kveiiSgroote en deftig gefchildert t door. Qarlo Lottu

Co - o
% Een
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2 Een kapitaale Swynejagt, uitneemend fchoon en natuur-

lyk gefchildert, door Paris Bourdon. 16-5
3 De Slange-byting, uitmuntend gefchildert, door Gaf-
par PouJJyn. 51-^0

4 Een fchoon gefchildert Landfchap , door ,denzelven.

20-0
5 Een Bacchenaal, fraai gefchildert, door Simon Vouet.

30-5
6 De vermomde Achillis onder de Maagden, zynde een

uitvoerige Schets , door P. P. Rubbens. 25 - o
7 Een fraai gefchildert Pourtrait, door denzelven.

8 De Herders by de Geboorte Chrifli , fchoon gefchil-

dert in de Italiaanfche manier , door Jnthony van Dyk*
.28-0

9 Een Schilders -Pourtraitje in 'tgraauw, door*]

denzelven. h 27 "

10 Een dito Pourtraitje, door denzelven. J
11 De Kinder-Moord, vol gewoel, fraai van Ordinantie

en heel uitvoerig gefchildert, door Willem van Mieris ,

in de manier vanzyn Vader, hoog 15 breet 18 duimen.

150 - o
12 De Onregtvaardige Rentmeefter met veel Beelden,

groots van ordinantie en wel gefchilderi , door Jan
Steen, hoog 4! voet, breet 6 voet. 136 - o

13 Een Stukje, daar met de Kaart gefpeelt word, door
denzelven. 41 - o

14 Een dito weergaa , daar een Bruiloft gevierd en gedanft

word, door denzelven, zynde beide kapitaal en vol

werk. 46 - o
15 Rookende en drinkende Boertjes, door Adriaan Brou-

wer, hoog 14, breed 18 duimen. 22 - o
16 Een gezelfchapje met fes Muficeerende Beeldjes, door

denzelven. 28 - a
17 Een fchoon Rhyn-Gezigt met de Muizetoorn in 't ver-

fchiet, door Herman Sacbtleeven, van zyn befte tyd,
hoog I4§, breet 20 duimen. 110 - o

18 Een mooi Landfchap , door denzelven , in zyn jonge

tydt. 30-0
19 Een Boere Kerkje ineen Landfchap, door denzelven,

in dito tyd als voren. 30-0
20 Eenjge Koetjes in een Lai&ifgbap , keel uitvoerige

D doQ£
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door Paulus Potter, Anno 1646, hoog 10, breet 12 dm*

21 Een fraai Landfchap met een drift Koejen en Schaa-
pen , zeer ryk van Ordinantie , door Adrïaan van de

Velde. 40-0
22 Een dito Landfchap niet een Hartejagt daar in, mede

vol werk, door denzelven, zynde beide van zyn befte

tyd. 93-o
23 Een Vergadering van de Jagt Voor een fchoon Paleis,

ryk van Ordinantie, door J. van Hugtenburg ,van zyn
befte tyd. 70-0

24 Een kapitaal Landfchap met een Battaille- daar in, zeer
fchoon gefchildert,- door S.alomon Ruysdaal. 40-0

25 Een Landfchap, zynde een. Bosgagie in de hoogte, met
Beelden en Beeften geftoffeert, door Adem Pynaker ,

van zyn befte tyd. 31 - o
26 Een zeer uitvoerige Tronie, zynde het Pourtrait van

den Kunftfchilder Denner, door hem zelfs gefchildert,

Staande in eene Nooteboome Kasje. 50 - o
27 Een klein fraai gefchildert Pourtraitje van de Princesfe

van Orange, door Conjlantyn Netjeher. 18 - 5
28 Een fchoon Pourtrait, door Jan Liavens. 10 - 5
29 Een Stuk met Beelden en Beeften , vol gewoel en zeer

fraai, door P. Bamboots , gezegt van Laar. 33 - 10

30 De Hiftorie van Piramus en Thisbe , zeer fraai gefchil-

dert in de manier van Poelenburg , door Daniël Ver»
tange. 31 - o

31 Dezelve Hiftorie op een Koopere plaot, verbeeldende

de donkere Nagt , door Ltonard Bramer. 28-5
32 Marftas door Apolio gevilt wordende, zeer fchoon ge-

fchildert, door Jan Lis. 28-0
33 Een levensgroote Venus, Adonis en Cupido, fraai ge-

fchildert, door Cornelis van Haarlem. 19 - 5
34 Een Italiaans Gezelfchap. door of in de ma-']

nier van Lingelbag. {> 32 - o
35 Een dito weergaa, door denzelven. J
36 Een Keuken met veel bywerk, fraai en uitvoerig ge-

fchildert, door van Staveren. 33 - o
37 Een Hermiet met veel bywerk , niet minder dan 't vo*-

rige, door denzelven. 28-5
38 Een kapitaaie en fchoon gefchilderde Kerk, door Ema-

men. 55 - o

nuelde Wit, 26-0
39 Ee!*
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39 Een dito weergaa , mede fraai gefchildert, door denzst-

ven. 19-0
40 Een Stuk, daar den Engel het Offer van Manoach aan-

fteekt op den Altaar, uitnemend gefchildert ^ doorGer-
brandt van den Eekhout. 23 - o

41 Een dito, daar Jofeph den Droom uitlegt, van den
Schenker en den Bakker, zeer fraai en natuurlyk, door
Fabritius.

,

21-0
42 Loth met zyn Dogters, Ievensgroote, door Joachim

Uiuewaal. 10-10
43 Een plaifant Stuk , verbeeldende de Arke van Noach ,

in de manier van van Berghem, door Colonia. 10-15
44 De Boodfchap aan Maria door den Engel , met een

Glorie, en veel Engeltjes, door Pieter Coddé. 22-0
45 De Geboorte Chrifti, door Hans Rottenba-']

mer. f-25 - 15
46 Een dito weergaa, door denzelven. J
47 Hetlaatfte Oordeel, fraai gefchildert, door Frans Flo*

fis. 17 - o
48 Een Stuk, verbeeldende de Maagd Clelia, vlugtende

uit het Leger van Porfenna door den Tiber na Romen

,

door Adriaan van Nieuwlandt , 1644. 17 - o
49 Een Bloemkrans, waar in een Basreliëf, zeer fraai en

natuurlyk, door G. V.Verbrugge , van zyn befte tyd.

33 - 10
50 Twee Kindertjes met Bloemen en Vrugten , zeer ftoat

en meelteragtig gefchildert, door Jacobus de Baan.

30 - 10

51 Een Tafel met V rugten, en waar by een Schotel met
Rivier-Kreeften en verder bywerk, dóór of in de ma-
nier vanjF. D. de Heem. 20-0

52 Een fraai gefchildert Bloemftuk , door T. W. Bosfcbaart.

18 - 10

53 Een dito Fruititukje , door Pieter de Ring. 17-0
54 Een kapitaal fchoon Jagtftuk met verfcheicle Beelden

,

Honden en Wiidt, zeer natuurlyk, door AHondius.
24-0

55 Twee dito Jagtftukken met Honden, doode Vogels &c,
door Adriaan Gryfft. 23 - o

56 Een Oprogt na de Jagt by een Heere-Paleis , vol werk,
en aangenaam gefchilderdt, door Hendrik Verfchuiiring.

17 - o
D 2 J7 Een
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ti-1
28 ' 10

57 Een kapiraale Jagt-party , in een fraai Landfchap, door
Pieper Wouwerman. 38 - 10

58 Etii doode Haas en verder bywerk, door Lelienberg.

15 - 10

J9 Een (tukje met Boertjes, fraai gefchildert , door David
Teniers. 21-0

<5o Een Landfchap met Boertjes , door denzelven.

20-0
61 Een dito Landfchap, door van der Kabel. 20-5
62 Een DorpGezigt, zynde een Maan-ligt, door Aan

van der Neer. 18 - 5
63 Een Winter, vol Beeldtjes en bywerk, zeer plaifant,

door Frans Heermansz.,van zyn befte tyd, Anno 1670.

15 - 10

64 Een Stil Leeven, zeer uitvoerig, door Gabriel Metzu,
15-5

65 Fen fraai Landfchapje met Figuuren, door"}

P. Nolkens.

66 Een dito weergaa, niet minder dan 't vor

ge, door denzelven. j

67 Een fraay Landfchapje, door Mö'mper, en gefloffeert

door den Flmueelen Breugel. 17-0
68 Een fraay gefchildeid Landfchap , door Waaterloo.

15 - o
69 Een Landfchap met Beeftjes, door D. Dalens. 14 - 10

70 Een fchoon Landfchap, zeer natuurlyk, door Piemont.

15 - 10

71 Een Stukje met Koetjes en Schaapjes, door*]

P. Lcorcs. |> 14 - 10

72 Een dito weergaa , door denzelven. J

73 Een Landfchapje met Beeftjes en verder bywerk , in

de manier van vanBergbem, door M. Blinkvliet. 10 - 10

74 Een klein Indiaans Landfchapje, vol Beeld-*]

jes, door F. Poft. L 10 - 10
75 Een dito, zynde een LIeidenfe Kapel, vol f

werk, door denzelven. J
76 Een Ruwientje met Beeldjes en Beeftjes, fraay ge-

fchildert, door den ouden Wenïnx. 15 - 10

77 Een Vaften-Avond houding, zeer plaifant en goed ge-

fchildert, door David Vinkebooms. 17-5
78 Een Lierzanger met dertien Figuuren , zeer aardig ,

door Cornelis Bega. 10 - jo

79
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79 Een Stukje met Vegters, door Karei Breydel.']

80 Een dito weergaaf met Danfers, door den-
J» 14 - 10

zeiven. J -

81 Een fraay Kabinetftukje , door Bartholomcus Breenberg.

15 - 10

82 En dito klein- Stukje, door A. van Oflaade. 14-5
83 Een Groenvrouwtje met differente Groentens, door Job

• Berkheyden. 10 - o
84 Een ziele Meisje by een Doctor, fraay en uitvoerig ge-

fchildert, door Theodorus van Pée. 30-0
85 Een ftuk met twee Figuuren, waar by een Nesje met

Katjes, en meer ander bywerk, door denzelven.

25-5
86 Een Stuk met drie Beelden, zynde een St.

Nicolaas -Avond met zeer veel bywerk,
fraay gefehildert, door denzelven,

87 Een dito weergaa met vyf Beelden, zynde ^57 - O
een Vrouw die aan haar Kinderen St. Ni-
colaas-goed uitdeelt, mede heel uitvoerig,

door denzelven.

88 Een Levensgroote doode Haas, met veel bywerk, zeer

fchoon en natuurlyk gefehildert door denzchen.

fit
- o

89 Een doode Haas, Patrys, ander Wildt en bywerk,
o mede zeer goedt gefehildert, door denzelven. 29- 5
90 Een Stuk met Levensgroote Vogels, als een Valk, een

Ryger en meer andere, door denzelven. 19-5
91 Een Jonge met een Endvogel, een Hond en verder by-

werk, zeer goed en uitvoerig, óoovdenzelven. 31-0
92 Twee Jongetjes met een Endvogel, Kan en']

verder bywerk , door denzelven.

93 Een Jonge en een Meisje, met een -

Katje en {-31 - O
ander bywerk, mede fraay gefehildert, door
denzelven. J

94 Een Jager met een Valk , Jagthoorn en verder bywerk,
zynde ter halver Lyf, levensgroote, door denzelven.

18 - 10

95 Een levensgroot Stuk
, zynde mede een Jager ter hal-

ver Lyf, met. Haafen en ander Wild, en ook zeer na-

tuurlyk^efehiiderd, door denzeWen. 18 - O
96 Het Pourtrait van den Kunftfchilder T. van Pée, zyn-

D 3 de
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de een Knieftuk levensgroot , met veel bywerk en
kunftig gefchildert, door hem zelfs. 22 - o

97 Een Schilder 'met een Uil, Palet en ander bywerk,
door denzelven. 15 - o

98 Een Markt-Meisje met een- Spanjaard en verder by-
werk, zeer goed gefchildert, door denzelven. 20 - o

99 Twee Mannetjes met een Vlootje Vis en ander by-
werk, door denzelven. 20 - ó

100 Een Visboertje met een Vrouwtje en meer*)

bywerk, in een Nisje, door 'denzelven.

101 Een dito weergaa, zynde een Mannetje- >i8 - O
met een Moot Saltn en verder bywerk,

[

door denzelven. j
102 Een Stukje met twee Beeldjes , zynde een Mannetje

die Haring eet , terwyl d'ander met een Kan en
Gias daar by ftaat, zeer uitvoerig, door denzelven,.

15-15
103 Een Vrouwtje met een Korfje met Druiven &c, door

denzelven. 10 - o

304 Een Muficant met Muficaale Inflrumenten,*]

door denzelven.

105 Een dito weergaa , zynde een Jager met
zyn jagt-tuig, door denzelven.

icó Een Stukje met Beefrjes , fraay gefchildert/)

door denzelven. \- 23 - o
107 Een dito weergaa , door denzelven. J

io3 Een Landfchap met. Beeldjes en Becftjes, door den-

zelven.
. ;

!m ÏO - I;5

109 Het Pourtrait van een Predikant, door denzelven.

11 - 5
HO Een fraay Copie, zynde de Drie Gratiën na P. P:

Jiubbens, op een Kopere plaat , door den oude van Pee.

17 ~ 10

111 Een dito, zynde de Liefdé, verbeeld door een Vrouw-
tje met drie Kindertjes, mede fraay op een Kopert

plaat, gefchildert na Jmt. van Dyk> door denzelven.

.

' 17-15
112 Twee kleine Landfehapjes met Paauwen , Hoende-

ren, Duiven, en ander Gevogelte meer, in Minia-
#t:ur,meiükzen 'er voor, door ComefisTrooft. 10 - 10

m

12 — O
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EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Verkogt den 15 July 1749. op der Kunft- Schilders Con-

frérie- Kamer in 'sGravenbage.

1 TT^EN extra fchoon Stuk, zynde de HiftoTÏe der

fy Kopere Slang in de Woeftyne ? door P. P. Rubbens*

op Koper, hoog 16, breet 22 duimen. 500 - o
2 Een dito uitmuntend Stuk met drie Beelden, door den-

Zeiven, hoog 27, breet 20 duimen. 300 - o
3 Een dito, verbeeldende Chriftus in den Hof met Ma-

ria, zynde een nette Schets, door denzelven , hoog 19,
breet 29 duimen. 60 - o

4 De Kruifiging Chrifti , vol werk, fraay en uitvoerig ge-

fchildert, door Karei van Mander ,
hoog 17, breet 15

duimen. 180 - 6
5 Een fraay ftuk, verbeeldende een Venus, zeer uitvoe-

rig, door H. van Baaien, in een fchoon Landfchap,

door den Fluweelen van Breugel, hoog 19, breet 15
duimen. 125 - o

6 Een Kraam-Kamer, zeer uitvoerig en fraay, deor Gaf-
parus Netfeber , vari zyn befte tydt, hoog 28, breet

24 duimen. 245 - o
7 Het JPourtrait van Gafpar Netfcher zyn Vrouw, mede

fraay, door denzelven, in zyn befte tydt, hoog 11,
breet 8£ duimen. 56-0

8 Een dito Pourtiaitje, door denzelven, hoog $1, breet

61 duimen. 27-10
9 Een fraay Kabinetftukje, verbeeldende een Dinnekamer

met elf Beelden, waar van twee Verkeeren fpeelen,

zeer uitvoerig gefchiidert, door David Teniers, hoog
20, breet 25 duimen. 200 - o

ïo Een fraay Landfchapje met Vee, zeer uitvoerig, door
Adriaan van de Velde, hoog 13 > breet 12 duimen.

150 - o
11 Een dito Wintertje &c. , mede zeer uitvoerig, door

denzelven, hoog 10, breet 16 duimen. 118 - o
12 Twee Water-Gezigten , verbeeldende een de Stad Amf-

D 4 terdam,
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terdam, en 't ander de Stadt Rotterdam, beide natuur*

lyk en fraay gefchildert, door Ludolpb Bakhuyfen.

110 - o
13 Een dito Water-Gezigt met een daar in dryvend Jagt,

mede zeer fraay , door denzelven. 81 - O
14 Een dito fraay Water-Gezigtje , door denzelven, 46 - O
15 Een kapitaal Stuk, verbeeldende Alexander , welke

het Graf van jEneas komt zien, zeer kunftig gefchil-

dert, doo^ Lukeefe. 68 - o
16 Een dito weergaa, niet minder dan 't vorige, door den-

zelven. 68 - o
17 Een uitvoerig Kabinetftukje , verbeeldende de Hiftorie

van ^Eneas in de Elizeeuwfche Velden, door den Hel-

fchen Breugel, op Koper. 50-0
18 Een dito Stukje, zynde een Vrouwtje, zittende Appe-

len te fchillen, zeer fraay, door Gabriel Metzu , hoog
11, breet 10 duimen. 65-0

19 Een dito Vrouwtje, houdende een Glas in de hand &c,
mede zeer uitvoerig , door denzelven , zynde hoog en

breet als 't vorige. 68 - o
20 Een dito, zynde een Vrouwtje dat Lynwaat wafcht,

door denzelven , hoog 11, breet 9 dnim. 45-0
21 Een Sufanna met de Boeven, zeer fraay en uitvoerig,

door Gotfried Schalken, hoog 19, breet 15^ duimen.

60-0
22 Twee Stukjes, zynde een Studeerende Advocaat, en

een dito Medicin«e Do&or , zeer vreemd en aardig van
Ordinantie, door denzelven, hoog 13, breet 11 dui-

men. 42 — 5
23 Een fraay Stuk, verbeeldende een Philofooph in zyn

Vertrek, zeer uitvoerig, in de manier van JDou, door
Salomon Koning. 61 - o

24 Een dito Stuk, zynde een Geldtelfter, niet minder dan
't vori :;e, door denzelven. 51 - o

25 Een Chirurgyns Winkel, zeer aardig en fraay," door

denzelven. 26 - o
26 Een plaifant Stukje zynde een Qnakzalver op zyn

Theater, en verder bywerk, zeer geeftig en uitvoerig,

door Jan Steen. 90 - o

27 En Gezeifchapje, zeer uitvoerig, door denzelven.

33 - c

28 Een
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28 Een Doctor by een Sieke Juffrouw &c. zeer geeftig,

door denzei'ven , hoog 12, breet 9I duimen. 28 - 10

29 Een dito, zynde een Ouden Boet' te Bed leggende &c.
door denzelven ,

hoog 1 1 , breet 9* duimen. 16 - 10

30 Een Gezelfchapje van drie Beeldjes, door denzelven.

19 - 5
31 Een biddend Heremytje, met verder bywerk >zeer uit-

voerig, door P. van Slingeland, hoog 10, breet 8 dui-

men. 30 - 10

32 Een fraay Stukje, zynde een Battaille, zeer uitvoerig,

door J% van Hugttnburg, hoog 15 , breet 21 duimen.

73-0
33 Een dito Campementje , zeer plaifant, door denzelven,

hoog 14, breet 16 duimen. 21 - 5
34 Een Corps de Guarde, zeer fraay, door Jean le Ducq.

30 - 10

35 Een extra fraay Bloem- en Fruit-ftuk, zeer natuurlyk

en uitvoerig , door A. Mignon. 44 - O
36 Twee dito's, zynde een met Bloemen, en een met

Vrugten, zeer fraay en uitvoerig, door Coenraad Roe-
pel. .

• 76-0
37 Een dito Stuk met Vrugten en Bloemen &c. zeer na-

tuurlyk, door J. Weenin$ ,
hoog 31 , breet 23 duimen.

28 - 10

38 Een Bloem- en een Fruit-ftuk, zeer fraay, door y. de

Heem, hoog 30, breet 21 duimen. 31 - o

39 Een dito Bloem- en dito Fruit-ftuk, zeer uitvoerig, door

C. B. Voet , hoog 23 , breet 19 duimen. 20-5
40 Een Tafel met diverfe foort van Vrugten, zeer fehoon

en natuurlyk , door Peter Snycrs. 3Ó - 10

41 Een fraay Stuk, 'verbeeldende de Maaltyd van Chriftus

met de twee Jongeren te Emmaus, met veel bywerk,
zeer kragtig gefchildert, door Jacomo Bajjan. 21-0

42 Een Bacchenaal, ryk van Ordinantie en zeer fraay van
Coloriet'en Schildering, door Daniël Myfcns , van zyn
befte tydt. 30-10

43 Een dito , verbeeldende de Offethande van Iphigenia,

in alles, niet minder dan \ vorige , door denzelven.

31-0
44 Een biddende Maria Magdalena, zeer fraay, door Wil-

lem Doudyns , hoog 37, breet 49 duimen. 15 - 10

45 Een Stuk inde breete, verbeeldende, daar Diana haar

D 5 wafchtj
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wafcht, terwyl haar Maagden met het Wildt van de
Jagt komen, zeer kapitaal van Ordinantie, door denzel-

ven, van zyn befte tydt. 15 - o
46 Twee dito's, zynde Bacchenaalen,. zeer fraay, door

den Ouden Gerard Hoep. 57 - o

47 Twee Stukjes met Kindertjes, zeer plaifant, door J.
de Wit. 37 -

48 Twee dito's met Kinderen , die Fruit en Bloemen dra-

gen, en die Blaasjes maaken, zeer uatuurlyk, door Ja*
cubus de Baan. 22 - o

49 Twee dito Stukjes met Kindertjes y door . . , Blyhooft.

21-0
50 Een uitvoerig Stukje met drie Kindertjes, door Conftan-

tyn Netfcher. 25-
51 Een fraay Pourtrait, zeer uitvoerig, door dcnzelvcn,

hoog 184, breet 15 duimen. 26 - 10

52 Een Badje met Naakte Beeldjes, zeer uitvoerig, door

Cornelis Poelenburg, hoog 7, breet 92 duimen. 19 - o

53 Een Landfehapje met dito Beeldjes, door denzelven 9

hoog 6 ; breet 7 duimen. 15-15
54 Twee fraaije Landfchappen , zeer plaifant, door Michiel

Huysmans, hoog 31 , breet 24 duimen. ' 41 - o

55 Twee dito Landfchappen , ztter natuuriyk, door Clau-

de Lorenois. 32 - 10

56 Twee fraaije Landfchapjes, door, of in de manier van

Berghem. : 33-10
57 Een dito Landfehapje ^ in de manier van denzelven,

door H. Carrêe. 20 - o

58 Twee plaifante Landfchapjes , door Jan Wils. 28-5
59 Een fraay Gezigt van de Scbeeps-Werf te Am (terdam',

zoo goed of 't van van de Velde waar, door Reynier

Zeeman. 25 - o

60 Een Maasgezigt met Scheepjes , zeer uitvoerig,.. door

Adam WiUaaris. . 19 -
. o

61 Een dito Maasgezigt vol Scheepjes, door W. Schellinks.

15 - 10

62 Twee Bloemftukjes, door G. P. Verbrugge. ,20 - 10

63 Een dito met Bloemen, goed en uitvoerig, door [den*

zeiven. 15 - 5
64 Een dito met Vrugten, zeer goed, door.. .Annot. 15 - o

Ó5 Een dito Stuk met Vrugten, door Cornelis de Heem.

17 - 15
66 Een.
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66 Een uitvoerig Stukje , zynde een Oudt Mannetje dat

Goudt weegt, door David van Toll. 25 - 10

67 Een dito Stukje, zynde een Boere Kennisje, door de

jonge Teniers, hoog 61 , breet 9 duimen, 18 - o
78 Twee dito's ,

zynde een Boere Kermis vol gewoe.1 : en
een vrolyk Gezeifchap > door Droogfloot , hoog 19,
breet 24 duimen. 24 - 10

79 Twee dito's, zynde een Boere Bruyloft; en een vrolyk

Gezelfchap , zeer uitvoerig, door J. M. Molenaar,

hoog 33 , breet 40 duimen. 23 - 5
80 Twee dito's, zynde een vrolyk Gezelfchap; en een

Alchimift in zyn Vertrek, zeer uitvoerig, door Jacob
Torenvliet , hoog 17!, breet 15 duimen. 22-0

81 Twee dito uitvoerige Stukjes, verbeeldende een Doc-
tor : en een Advpcaat,doorden OudenTorenvliet. 18-15

82 Een Juffertje, Oefters eetende: en een juffertje met
Fruyt en Bloemen , door Ottomar Elger , hoog 13,
breet 10 duimen. 17 - 5

83 Een Roökent Mannetje : en een Slaapend Vrouwtje,
door A. van der Burg, hoog 10, breet 8| duimen.^7 15-10

84 Een Boere Binne-Huysje , waarin een geflagten Os
hangt , zeer uitvoerig, door Izaak van Qfiaade. 15-0

85 Een Boere Dorp met Maaijers &c: en een Wintertje,
zeer natuurlyk, door Momper. 24 - 10

86 Twee Stukjes, met een Jagt party , en met doode Vogels

en Wildt, fraay en natuurlyk, door Adriaan Gryff.

tl |.3<3
:

>
•

.

K ' z% ~ 5
87 Een Stukje met Beefljes, zeer uitvoerig, door Jan van

Gooi. 19 - o
88 Een dito met Koetjes en Schaapjes, door C. Sagtleven.

15 - 15
89 De Geboorte Chrifti, zeer uitvoerig, door, of in de

manier van H. Rottenhamer. ^5-5
90 De Aanbidding der Wyzen uyt het Ooften , door den

Ouden Teniers. 23-
91 De Inhaaling van Chriftus binnen Jerufalem , zeergoedt,

door JSf. van Arp, 31-0
92 De Hiftorie van Abram, die Hagar met haar Soon uit-

dryft, door Euftache Le Sueur. 10 - 10

93 De Geboorte Chriili, dooi JM. Carrée. 10 - 10

94 Het
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94 Het Vrouwtje in Overfpel bevonden , net en uitvoerig,

door Hans Jordaans. 15-10
95 Een fraay Landfchap, waar in verbeeld is, het Ge-

fprek van Hagar met den Engel , door Abr. Denyn.
18-0

96 Een dito Landfchap, daar in verbeeld, Sufanna met
de Boeven, door F. Wouters. 16-0

97 Een plaifant Landfchap , door W. van Drillenburg

zynde geftoffeert, door Pb. Wouwerman. 18- 5
98 Een uitvoerig Landfchapje, door Koninksloo. 16 - 5
99 Twee fraaije Landfchapjes op Koper , door A. Bou-

dewyns. 20-10
IOO Twee Soete Land-Gezigtjes, in de manier van Sagt-

leven , door E. Verdonk. 20 - O
ÏOI Twee kleyne Zeehaventjes, door Moninx. 17 - 15
Ï02 Een fraay Zeeflrandje , door W. van der Vliet. 10 - 10

103 Een kapitaal Stuk, zynde een Zee-Gevegt tufTchen de

Spaanfche en Engelfche Vlooten , zeer goed , in de
manier van Bakbuyfen. 16 - o

104 Een fraay Gezigt van Loenen, nevens een Zee, zeer

goet na denzelven. 24 - 10

105 Twee zeer fraaije Gezigtjes in Waterverw, in vergul-

de Lyftjes, door Aart Scbouman. 26-5

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDÊRYEN.
Ten Sterfbuyze van den Heere Adriaan van Adrichem van

Dorp &c. &c. Verkogt den 21. Oclober 1750.
te Haarlem.

1 XpEN kapitaal en uitmuntend Stuk, bekent by de
I v naam van de Heet en Koud-Blazer, door Jacob
Jordaans , hoog 6| voet , breet 5 voet ic§ duim.

265 - o
2 Een Naakt leggende Venus, met Vulkanus zyn Winkel

in \ verfchiet , uitmuntent fraay , door Hendrik Golt-

Zius, hoog 2 voe t ^duim , breet 6 voet 2 duim. 33 - O
3 Een uitmuntend Stukje, zyndé hetPourtrait van een Ko-

ning.
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ning;, in Miniatuur, ag*er een Glas, door Hans Holbeen ,

hoog 5, breet 4 duimen. 120 - o
4 Een dito Stukje, zynde het Pourtrait van .... niet

minder als het vorige, door denzelven, hoog 8£, breet

6 duimen. 100 - o
5 Een Gezigtaan 't Binne-Spaarne , zynde de Waag en

Damftraat, na de Groote Kerk, heel uitvoerig, door

Gerrit Berkheiden, hoog 1 voet 7 duim, breet 2 voet.

IOO - O
6 Een fraay en plaifant Rhyn-Gezigtje, door de jonge

Griffier, hoog8J, breet io| duimen. 45-0
7 Een zeer uitvoerig Landfchap, dun en teder gefchil-

dert, en fraay geftoffèert met Koeyen en Schaapen

,

door Adam Pynaker, hoog 2 voet 8% duim, breet 2. voet*

69-0
8 Een fraay en plaifant Landfchap, waar in'

de Fabel van Apollo en Daphné , door
Pieter van der Werf, hoog 15, breet 19
duimen. } 70

9 Een dito Landfchap , waar in eenScbriftuur-

lyke Hiftorie verbeeld is, door denzelven,

zynde hoog en breet als V vorige.

10 Een fraay Landfchap, waar in verbeeld word de Em-
maus-Gangers , zeer uitvoerig, door C de Jong.

40-0
11 Een Binnehuysje met drie Beeldjes, uitmuntend en krag-

tig gefchildert , door Ccrnelis Bega, hoog ivoet, breet

9 duim. 30-0
12 De Verbeelding van de Verloore Zoon, zittende aan de

Tafel, met veel Beeldjes, door FrangoisFranks

,

hoog I
voet 6| duim, breet 1 voet 9 duim. 25-0

13 Een zittend Heremietje met veel bywerk, uitvoerig ge-
fchildert, door David Teniers, hoog 1 voet 4 duim,
breet 1 voet 2 duim. 12 - o

14 Een St. Hieronimus met veel bywerk, van de tydt van
Albert Durer. 15 - 10

15 Een Gezigt binnen een Kerk, door H. van Vliet.,hoog

14! , breet 12 duimen. IO - IO
16 Een Corps du Guarde, zeer fraay, door J. ie Ducq.

18-0
17 Een fraaije Ruiters Battaille , door patlam. Palamedejfe.

12-0
18 Een
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18 Een kapitaal Stuk., verbeeldende Diana van de Jagt ko-
mende , met veel Wild

,
zynde heel plaifant gefchildert

,

door F. V. 0. 1646. 10 - 10
19 Een Landfchapje, in de manier van RuysdaaL 10 - O
20 Een Zinnebeeldig Stuk, zeer uitvoerig en vol Beeldjes»

verbeeldende den breede en fmalie Weg , door een
goed Meefter* 12-10



EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS
[ VAN

SCHILDERYEN.
Naargelaaten door den wyt vermaarden Kunfl>

fchilder

PEËTER SNYERS,
Vcrlogt in Wüfel-Geld, den 22. Augufii 1752, bin*

nen Antwerpen.

1 T^EN extra fchoon Stuk, verbeeldende Kindereri

J2j met Vrugten , door Ant. van Dyk , hoog 6 voet

2 duim , breet 5 voet. 155 - o
2 Chriftus met de Twaalf Apoftelen by Hem, zeer fchoont

gefchilderd, door denzelven, hoog 2 voet 6 dw*m,breeü

2 voet 1 duim, 202 - o
3 Een Maria met het Kind Jezus , zeer fraay in 't Graaww,

door denzelven, hoog 1 voet 4<&fm , breet 1 voet' ï duim.

125 - o
4 Een zeer fraay Stuk, verbeeldende Jezus en St. Jan,

fpeelende met een Lammetje, door denzelven, hoog
1 voet 10 duim , breet 2 t;oeJ 5 dw/m. 64-0

5 Een Schetsje in 't Graauw, zynde de Oprechting van
h Kruys, door denzelven, hoog 10 duim, breet 8 ^'w*

19 - o
6 Het Pourtrait van Antonie van Dyk , door hem zelfs

gefchildett. 23-0
7 Een fchoone Mans-Kop, door denzelven. 31 - o
8 Een fraay Stukje, zynde Maria met Jezus en Stjozeph*

door Petrus Paulus Rubbens. 56 - o
9 Een fraay Schetsje in Couleur, door denzelven. 35 - 10
10 Een Doode Chriftus met twee Engeltjes, zeer fchoon ?

door Michael Angelo Bonarota, hoog 1 voet 61 duim,
breet 1 voet. 200 - o

11 Een extra fchoon Stuit, verbeeldende een Famielie op
de
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de Jagt zynde, door Gonzalo Coques, hoog 4 voet 10
duim , breet 7 voet 8 duim. 157 - o

12 Een Famlelie-Stukje, door denzelven. 50 - o
13 Een kleyn Vrouwe-Pourtraitje, (zynde in een Schild-

pad Doosje) door denzelven. 25-0
14 Een fraay Kindje in H Graauiv > door Guido Rbeni,

23-0
15 Een Heylige Familie met eenige Engeltjes, zeer fraay

door van Baaien en den Fluweelen Breugel , hoog 2 voet

i| duim 9 breed 4 voel 7 duim. 95 - 10

16 Een Fiora met Bloemen en Cupidootjes, mede zeer

fchoon, óonv beyde dezelven, hoog ivoet 7 duim, breet

2 voet 3 dtdm. 66 - o

17 Een Maria-beeld in een fraay Landfchap, door beyde

dezelven, hoog 1 voet 8 duim , breet 2 vo« 4 duim.

70-0
18 Een kapitaal en fraay Landfchap, door den Fluweelen

Breugel,hoog 4 voet 3 du/m , breet 6 voet 2 duim. 95 - o
19 Een traay Scheepvaartje, door denzelven ,hoog 1 votf

,

breet 8 dw/m. 25 - 15
20 Een fraay Stukje, zynde de Drie Koningen, op een

kopere Plaat, door of in de manier van denzelven, hoog
10 duim, breet 1 voet 2 duim. 82-0

21 Een dito, zynde een Kers-Nacht, als voren van den-

zelven, hoog 10 Jwfm, breet 1 voet 3 duim. 42-0
22 Twee Stukjes met Vruchten en Bloemen, door denzei-*

ven en F. Snyers, hoog 10 duim y breet 1 3 duim.

41-0
23 Een extra fchoon Bloemftuk, door Veerendaal, hoog

2 uotf 9 duw2, breet 2 voer 3 duim. 135 - o
24 Twee Bloemftukjes zeer uitvoerig, door denzelven,

hoog 1 voet , breet 1 voet 6 duim. 57 - o
25 Een extra fchoon Landfchap, door Alexander Keerinkx

,

hoog 2 vof/ 9 duim , breet 2 voet 7J duim: 13 1 - o
26 Een fraay Landfchap met Koetjes en Paarden, door van

Bloemen en Huysmans , hoog 1 3 du/m, breet 1 uoe£

7 dwi'm. 67 - o
27 Twee dito Stukjes met Paarden, door beyde dezelven,

hoog 1 voet 7 duim, breet 2 vo#. 73 - o
28 Een fraay Landfchapje met Boeren en Paarden, door

beyde dezelven
,
hoog 1 voet 1 duim, breet 1 5 duim,

31 - o
29 Eea
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29 Een dito Landfchap, door van Udcn, zynde de ftofFa-

gie in de fmaak q/manier van Rubbens, hoog 1 voet 10
5w/'m, breet 2 <z;o<?£ 9 duim. 52-0

30 Een fraay Landfchap , door Vinckebooms , en geftoffeerd

door van Breda, hoog 1 voet 9 da/m, breet 3 voet.

52-0
31 Een fchoon Landfchap, door Bourgonjon , hoog 1 woef

8 dw/m, breet 3 voet 5 dw/'m. 52-0
32 Een dito Landfchap, door Brouwer, hoogi voet 3 da/w,

breet 1 voet 7 duim. 42-10
33 Een dito Landfchap,» door Gafpar Pou[]tn, hoog 1 voet

5 duim , breet 1 uoe* 9 du/m. 20-0
34 Een fraay Landfchap , door Francisco MiU

é

,hoog 1 awf
6 duim, breet 1 t>0££ 10 duim. 29-0

35 Een dito Landfchap , door denzelven, hoog 2 vo« 1 dwm,
breet 3 vo#, 23-0

36 Twee fraaije Landfchapjes met Beeftjes, door van der

Does , hoog 10 duim, breet 13 duim. 49-0
37 Twee dito Landfchapjes, door Peeter Gyzen. 44-0
38 Een aardig Boerderytje, door A. Ofraade, hoog 1 voet

4 dlu/ro , breet I voet 9 duim. 26 - o
39 Een dito Boerderytje, door denzelven, hoog 1 170^4

tvWm, breet 1 voet 1 duim. 24-0
40 Twee kléyne Boerderytjes, door D. Teniers. 24-0
41 Een Keldertje, waar in een Man en Vrouw Wyn tap-

pen, in de manier van G. Dou, hoog 1 voet 6 duim ,

breet 1 voet 3 duim. 37 - O
42 Een Maane-Schyntje, door vön der Neer, 42 - o
43 Een kapitaal Stuk , zynde een Rhee-Jagt met verfcheide

Honden zeer fchoon, door Je Vos, hoog 6 voet, breet

8 voet 7 duim, 26 - 5
44 Twee dito's, zynde 't een met Hoenderen, Kiekens ea

een Paauw; en 't ander met Valken, Honden en een
Haas, zeer fraai, door David de Koning, hoog 3 voet,

breet 4 voet 8 duim. 40-0
45 Twee dito's, zynde een met Vragten-, en de ander met

Wildr, door denzelven. 33 - o
46 Twee fchoone Stukken met Beeflen en Vrugten, door

den Ouden Snyers. 44-0
47 Een Schets, zynde een Zwyne-Kop> met Fefanten en

een Kat, door denzelven. 18-10
E 48 Ecu
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48 Een Maria Beeldt, door Spranger, hoog 1 voet 10 duim;
breet 1 voet 6 duim. 22 ~ o

49 Herodias met het Hoofdt van St. Jan , zeer goedt

,

naa Rubbens, hoog 4 voe* 4 duim, breet 4 i?o« 2 duim.

23-5
50 Een St. Anna met de Lieve Vrouw, in de manier van

Rubbens, hoog t voet 6 duim, breet 1 voet 2 duim.

27-0
51 Twee kleine Landfchapjes, zeer fraay, in de manier

van denzelven. 61 k- o
52 Een Stuk met vier Kinderen met Vruchten , na denzel-

ven. 27-0
53 Een kapitaal Stuk, zynde een Bachenaal, door A. van

der Meyn, hoog 4 voet 2 duim, breet 3 voet 7 duim.
21-

54 Twee dito Vrucht-ftukken , door Gillemans, hoog 2 voc*

4 d/tt/m , breet 3 voet. 29-0
55 Twee Floraas met Bloemen in een Landfchap, door

Liberti, de Bloemen door Verbruggen en 't Landfchap

door Rysbracht , hoog 1 voet 6 duim , breet 1 voet 9
duim. 29-5

56 Eenfraaije Bloem-Krans met een Pourtraitje daar in,

door Bat ijl. 27-10
57 Een Landfchap met de Negen Mufen daar in , zeer

fraay in de frnaak of manier van Breugel,van Baaien en

P. Gyzen. 63 - o
58 Twee Landfchapjes , het een op Koper, en het ander

op Paneel, in de manier van Breugel. 48-0
59 Twee dito Landfchapjes, in de manier van denzelven.

26-0
60 Een Winter Landfchapje , als voren van denzelven.

23-5
61 Een Landfchapje, door Bloêmaart. 25 - o
62 Twee dito Landfchapjes, door van Deur. 30 - 10

63 Een kleyn Landfchapje, door van Uden. 20 - o
64 Een dito Landfchapje, door Milêe. 16 - iq

65 Een Landfchapje, door of in de manier van P. i3r/7.

22-
66 Een Landfchapje, door of in de manier van Momper en

Breugel, hoog 1 a>of* 2 rftt/w, breet 1 voet 5
22 » 10

6j Een
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67 Een Somer Landfchapje, in de manier van dezelven.

22 - 10

(58 Een Winter Landfchapje , als voren , van dezelven,

21 - 15

69 Vier fraaije Landfchapjes, verbeeldende de Vier Gety-

den des Jaars , na den Fluweelen Breuget. 48-0
70 Een Landfchapje, in de manier van Wounrerman.

21 - O
71 Twee extra fchoone Koppen, door Frans Fhrïs 10 - 10

72 Een fraaije Mans -Kop, in de manier van A. van Dyk.
18 - 10

73 Een Kapitaal Stuk , genaamt de Sottenkus , in de ma-
nier van denzelven. 22-0

74 Vier Stukken, zy nde de Vier Getyden des Jaars, zeer

fraay, naa F, Snyers. 105 - O
75 Twee kleyne Landfchapjes, in de manier van P. Gy-

Zens< 27-0

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt dm 26. September 1752. op derKunftfchilders Con-
frerie-Karner in 'sGravenhage.

1 npWEE Stukken, zynde fraaije Rhyn-Gezigten, op
X paneelen een Stuk, zeer uitvoerig, door Herman

Sachtleven, hoog ij, breet 2 voet. 285 o o
2 Twee dito's, verbeeldende het eene Venus en Adonis;

en het ander, een Diana ter Jagt gaande, door A. van
der Burgb, hoog 1 voet 9 duim x breet 1 voet 6 duim.

100 - o
3 Een dito, zynde Diana op Endimion verlievende, door

denzelven, hoog 2 voet 5 duim, breet 2 voet en - duim.

26 - 10

4 Het gefprek van Tobias met den Engel, zeer fraay, door
denzelven , hoog 3 voet 5 duim, breet 3 voet 3 duim.

43 -

5 Een fraay Bloemftukje , zeer uitvoerig , door Coenraad
Roepel, hoog 1 voet 8 duim , breet 1 voet 3 duim* ^0-0

E 3 6 Een
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6 Een Markt met veel Gewoel , door Joh. Lingethag ,
hoog

2 voet 5 duim , breet 3 voet 6 duim. 46 - 10

7 Een fraay Stukje, in de manier van Pb. Wouwerman,
door denzelven, hoog 1 uoef 4 duim, breet 1 vo£* 8

duim. 25-5
S Twee aardige Stukjes, door Jan Steen, hoog 9, breet

7 duim. 80-0
9 Een Urinaal Kykertje met andere Figuuren , door den-

zelven, hoog 2 , breet i| woef. 19-5
10 Twee dito's, zynde Boere Gezelfchapjes, vol Figuu-

ren, door David Teniers, hoog i£ voet, breet 1 voet-

11 duim. 42-0
11 Een Binnehuysje,door denzelven ,hoog 11J Jw/m, breet

1 voer 4 Jw/m. 21 - o
12 Een Stukje met Boertjes, ten voeten uyt, door Adr.

van^Ojfaade, hoog 9, breet 11 duim. 16-0
13 Een dito met Boertjes, door Adv. Brouwer, hoog 8,

breet 11J duim. 10 - 10

14 Een Meysjen met een Kaars in een Nis, door G. Schal"

ken, hoog iel, breet 8 duim. . 17-15
15 Een Haring-Verkoopfter in een Nisje, dooï Karei de

Moor, hoog 1 voet, breet 10 duim. 10 - 15

16 Een Gezelfchap met verfcheide Beeldjes, door G.Lun*
dens, hoog 1 voet, breet 9 duim. 26-0

17 Twee kapitaale Stukken met Bloemen en Fruyt, door
Marco da Fiori, hoog 3 voet 11 duim, breet 5 voet 5
duim. 40 - o

18 Twee Stukjes met Soldaaten, door Michaël Angelo de la

Bataille, hoog 1 voet J rtk//?z, breet i£ vo#. 17-0
19 De bekeering van Paulus, door de la Finfe, hoog 3 voet

7| dw/m , breet 4 10 duim. 1 1 - O
20 Een Maria Magdalena, op Koper, door H. Rottenha*

mer, hooz 9 duim, breet 1 voet. 10 - 10
21 Een Maaltyd van Zang- en Water -Godinnens, door

Maarten van Heemskerk, hoog 13 duim, breet 1

.5 daim. 17 - o
22 Twee Bacchus-Feeften, door Jaques de Roore , hoog

2 *yoef 9 Jw/m , breet 2 voet 3 rfw/ra. 4Ó - o
23 Twee aardige Stukjes, door Brakenburg, hoog 1 voet

6 duim, breet 1 owtf 4 Jwwz. 36 - 10

24 Twee Landfchappen , door Francifco Milée , hoog ivoe*

2 Jitt/ra, breet 1 woef ó| 34-
25 Een
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o5 EenLandfchapje , door Gafpar PouJJin , hoog •)

i voet 4^ duim, breet i voet 9 duirn. L cm
2Ó Ten dito Landfchapje , door denzehen

, \
~4 " °

boog i voet 5 duim, breet i voef 8 Jm/w. J

I 27 Een pi aifant Landfchap , door ^. Pynaker , hoogï voet

\ duim, breet i| uotf. 18-0
j

28 Een dito Landfchap, door Aart van der Neer, hoog 1

voet 6~ duim, breet 3 voet 3 duim. 11 * 15

29 Een Landfchap met Beeften, door Oudendyk, hoog 2

jMtf i| dm'm, breet 2 voff 8 flfoim. 29-0
30 Een Landfchap met Beeften en Figurjren , door Corner-

lis Decker , hoog fc§£ breet 2 voet. 18-5
j

31 Een dito Landfchap met Beeften en Beelden , door den
Ouden Carrée, hoog j£ , breet 2 voet. 17 - o

32 Een Landfchap met Schapen en Koetjes, door D. van
Bergen, hoog 2 voet, breet 1 voet 4 duim. 14-15

33 Twee Landfchapjes, door J. Ruysdaal, hoog gl duim,
breet 1 voet ij dwira. 17 - 10

34 Twee Landfchapjes, door Glauber, hoog 8, breet 10
duim. 21-0

35 .Een Zeehaven, door Becrejlraten , hoog 3 voet iduim,
breet 4 voet 1 duim. 24-0

36 Een Zee met Scheepen ,by ondergaande Son, door Lie-

ve Verfcbmr, hoog 1 voet 5 duim , breet 2 vo«. 18 - o
37 Een Zeetje, door van de Velde, hoog 1 voet, breet

1 voet 4 duim. 11 - 15

38 Twee Rivier-Gezïgten met Gebouwen, door J. van
Goyen, hoog 1 voet 3 duim, breet 2 uoe*. 10 - 15

39 Een Gezigt binnen Venetien , door Richter, hoog ivoet

6 duim, breet 2 voet 4 duim. fi - o
40 Een Batailletje, door üwy.r, hoog 1 voet 7 duim, breet

1 voe* 10 duim. 10 - o
41 Een kapitaal Stuk,zynde een biddend Gezelfcbap , door

Abr. van Dyck. 60-0
42 Eerrkapitaale Markt, vol gewoel, door Beercfiraren.

43 Een vrolyk Gezelfcbap, door Govaarts. \
44 Een dito weergaa, door denzelven. j
45 Een fraay Bloemftuk, door JVeninx. 20-o
46 Een dito Fruitftuk, door A. Minjon. 21 - 10

47 Een Stukje, door A. van der Burgh. 18 - o
48 Een aardig Vrouwtje, door denzelven, 20 - o

E 3 49 Len
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49 Een vrolyk Mannetje en verder bywerk, door A.V.D.
20 - 5

50 De Triompbeerende Poëzy en Schilderkonft, door J.
van den Bcfcb. 15-15

51 De Schik -Godinnens, door Cornelis van Haarlem.

14 - 10
52 Twee fraaije Zeetjes , door Willem van de Velden.

28-0
53 Een plaifant Landfchap met Jagers en Wildt, door^Jr.

Gryfft 15 - 5
54 Een dito Jagt-Party, door fcnzelven. 26 - o
55 Een Landfchap met Schaapjes en Gytjes, door J. van

der Does. 18 - 15
5Ó Een Landfchap met Beeldjes, door David Teniers.

57 Een Landfchapje, door J. Wynants. 12-0
58 De Nieuwe Kerk te Delft, met de Tombe van Prins

Willem de I. van Oranje, door H. van Vliet. 12 - 15
50 Een Stukje met Boertjes, door A. van Qjlaade. 10 - 10
60 Een diro Stukje, door Abshoven. 9 - 5^
61 Een Rencontre te Paard, door BoufgGnjon. 10 - 10
62 Een Stukje met Seraphins-Kopjes, door G. Sanders.

11 - 5
63 Een Kraamvrouw met eenige Vrouwtjes by haar , door

Hecrfchop. - 9-10
64 Een Wintertje, door Klaas Molenaar. *i

65 EenSomertje, door denzelven. j

CATALOGUS van SCHILDER YEN.
Nagelaatm door den beroemden Konftfcbilder Philip van Dyk,

verkogt den 13. Jmii 1753. m 'sGravenhage.

1 D E Optogt van Jacob met zyn Vrouw en Kinderen,

door J. P. Bajfano , zynde een der kapitaalfte

Stukken, die van hem bekent zyn, hoog 4 voet 7 duim,
breet 6 voet 2 duim. 25-0

2 Een Landfchap met Jagers, Honden, en meer andere

Beelden en Beeften, door denzelven 9 hoog 2 voet^duim y

breet 4 voet 5 duim. 16 - -io

3 Een
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3 Een Oudt Man met Vrugten en Bloemen , extra kragtig

en fraay, door Campidolio > hoog 4 voet 5 duim, breet

3 voet. . ,50-0
4 De Vier Euangeliften , zeer kapitaal, door Franc. Fa-

nio
7
hoog 3 voet 3 duim, breet 3 o/oe* 10 du*m. "27 - 5

5 Een Heylige Famielle met Engelen die dienen ,
kragtig en

fchoon, door P. Laura, hoog 1 vo*f 5 du/'m , breet

1 voet 1 Jwmz. 34-10
6 Praxitelles met een Hoofdt, zeer kunftig en kragtig ge-

fchildert, door Qarlo Lotti, hoog 3 voet 8 dw/m, breet 3
uotf 3 duim. 32 - o

7 Diogenes in zyn Ton, door denzelven. 13-0
8 Maria met Chriftus op de Wolken en eenige Kindertjes ,

door L. Carratz ,hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet\duim.

28 - o

9 Den Atlas Drager, zynde drie Figuuren , zeer kragtig

gefchildert, door denzelven, hoog 1 voet 5 duim, breet

4 voet 7 duim. 20-0
10 Een Graflegging Chrifti > zeer uitvoerig en kragtig. ge-

fchildert, door T. Zucharo, op Koper, hoog 1 «uoef 8

£&itm > breet 1 voet 3 dw/m, 23 - o
11 Een kapitaal Stuk, zynde de Befpotting Chrifti door de

Krygslieden, zeer fraay en kragtig, door Qhavo, hoog

4 voet 2 rftt/ra, breet 3 voet 6 duim. 23-10
12 Een St. Francifcus, door 2farof/o,hoog 3 voet 5 duim,

breet 2 voet 7 Ju/m. 10 - 10

13 Samfon in de Schoot van Delila, door Guido ,
hoog 3

voet 5 Jw/m, breet 4 uoef 2 rfwmz. 14 - 5
14 Een Heylige Famielle , door Jacomo Tintoret. 12 - c
15 Een Vrouw die Vifch fchoonmaakt, een jonge daarby

(taande, en voorts veel bywerk,door denzelven, hoog
3 voet duim, breet 4 2 Jwtfft. 10 - 10

16 Een fraay Stuk met Perel-Hoenders , Dnyven &c. uit-

voerig en kragtig gefchildert , door Bogdani. 29-10
17 Een Nobel Heer met een Baard, fchoon van kouleur,

door Titiaan, hoog 3 voet 2 duim, breet 2 voet 4 duim.
15 - o

18 Een Oud Mans-, en dito Vrouwe-Pourtrait, door den-
zelven. 12 - 10

19 Een Dame, waar by een Moor die een Schotel in de
hand houdt, door Seb. Bourdon > hoog 3 voet 8 duim

,

breet 3 voet. 14 - 10
E 4 20 Een
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20 Een Stuk, verbeeldende daar Jacob de Steen van de:

Putafwenteld, door A. Pellcgrini. 10 - 10
21 Een Bataille, zeer kapitaal door Jacomo Bourgonjon,

hoog 2 voet 7 duim, breet 4 voet 1 duim. 50 - 10
22 Een dito Battaille j zoo goed als de vorige , door Le

Mekt, hoog 1 voet II duim\ breet 2 voet 3 duim.

25-0
23 Een dito Battaille, door denzelven, hoog 1 voet 6 duim,

breet 2 voet 6 duim. 20 - o
24 Een extra fraay Stuk, verbeeldende Mozes in het bran-

dende Braambofch,. zeer kunftig en fchoon gefchildert,

door Francifco Milée, hoog 2 voet 10 duim, breet 3
voet 9 duim. 100-0

25 Een dito weerga, waar in Herders die eenig Vee voort

dryven, en eerïige Vrouwen {taan by een Fonteyn, in-

een aangenaam Landfchap, door denzelven, zynde hoog

en breet als voren. 80-0
26 Een Heylige Famielle in een Landfchap, zeer fraay,

door denzelven, hoog io| duim, breet 2 voet 2| duim.

21-0
27 Een kleyn Stukje

?
zynde mede een Heylige'

Famielle in een Landfchap, zeer uitvoerig,

door denzelven > hoog 6^ , breet 7 duimen.
,

23 Een dito Stukje, zynde Pan en Seringa in •

een Landfchap, door denzelven, en hoog en

breet als
y
t vorige.

29 Een Bacchenaaï, daar de Saters een Afgod met Bloem-
kranfen vercieren, zeer fraay en kragtig gefchildert,

1 door G. PouJJyn, hoog 2 voet 4 duim, breet yvoet 2

duim. 41 - O
30 Een fraay Landfchap, waar in Vïiïchers bezig zyn te

Vilichen, kunftig en lcragtig, door denzelven, hoog 2

voet 2 duim, breet 2 voet 11 duim. 25 - 5
31 Pan en Seringa in een Landfchap, door denzelven, hoog

1 voet 1 duim, breet 1 woef 6J duZ/n. 22-5
32 Een Venus met Cupido, zeer uitvoerig, door Perrier.

25-5
33 De OlTerhande van Iphigenia , zeer kapitaal en fraay

van Ordinantie, door Charles le Bnin, hoog 1 voet 5§
duim, breet 2 voet. 21-0

34 De Offerhanden der Wyzen uyt het Ooften, door Seb.

Ie Clcrcq, hoog 1 voet, breet 9 duim. 14 * o

35 De
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35 De Brand van Troyen , met honderde Figuuren , zeer

fraay en uitvoerig gefchildert , door Hans Jordaans,

hoog 1 voet 4* duim, l)reet 2 voet 3 duim* 43 - 10

36 Een Stukje, verbeeldende Samfon de Leeuw verfcheu-

rende, zeer fraay , door P. P. Rubbens, hoog 1 voet

li duim, breet 1 'voet 5I duim, 36 - 5
37 Een Eacchenaal met Saters, door denzelven , hoog 2

voet 6 duim, breet 3 voet 6 duim* 26 - 10

38 Een zeer fraaije Ordinantie van een Autaar-ftuk, zynde
fchoon van' kouleur, en kragtig gefchildert, door den*

. zeiven, hoog 2 vcef, breet 1 voet 7 Jwitfj* 32 - 5
39 Een kapitaal fchoon Stuk, verbeeldende de Offerhande

van Abraham , zynde Levensgioote , en kragtig gefchil-

derdt, door Ga/per de' Krayer , hoog 6 voet ó duim,
breet 5. vo^f 5 duw*. 52 - o

40 Een Oud Mans Pourtrait met een gryze baard en eene

hand, fchoon van Coloriet en kragtig gefchildert, door

Ant. van Dyk, hoog 2 voet 11 duim, breet 2 voet 4
duim, 30 - o

41 Een St. Job , zynde een Schetz , door denzelven.

11 - 10

42 Een extra fchoon Stuk, verbeeldende Venus, die Mars
de Wapenen aan laat doen, terwyl Vulkanus bezig is

metfmeeden, zynde levensgroot, en een menigte van
Wapentuig op de voorgrond leggende : alles fraay en
natuurlyk van Coloriet, en zeer kunftig en kragtig ge-

fchildert , door Jaques Jordaans, hoog 7 voet 8 duim ,

breet 10 voet 9 duim. 156 - 10

43 Een dito fchoone Ordinantie van vyf levensgroote Fi-

guuren, door denzelven, hoog 5 voetj duim, breet 4
voet 10 duim. 57 - o

44 Een dito, zynde de vier Euangeliften, mede levens-

groot, door denzelven, hoog 4 voet 2 duim, breet 3
voet 8 duim. 40-0

45 Een dito, zynde Venus en Cupido flaapende, worden
door Satyrs begluurt, insgelyks levensgroot, door den-

zelven. 22 - o
46 Een Gezelfchap van Dames, welke door een Bedelaar

verraft worden, door denzelven, hoog 3 voet 9 duim,
breet 6 voet 2 duim. 35 - o

47 Het Pourtrait van Jaques Jordaans, door Hem zelfs

E 5 zeer
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zeer kragtig en natuurlyk gefchildert, gaande dit in Prem
uit. 16 - 5

48 Een extra fraay Stuk, verbeeldende Simeon in den Tem-
pel met het Kind Jezus op zyn Armen , waar by Jofeph
met Maria, en anderen, t'zamen wel XVIIIFiguuren, zeer
kunftig en kragtig gefchildert , door Gerbrand van den

Eekhout, hoog 3 voet 4^ duim, breet4 voet 8 duim*

240 - o
49 Een dito, vertoonende Chriftus, die in praeferrtie der

Apoftelen aan Thomas zyn Wonden vertoont, zeer

uitvoerig en kragtig gefchildert, door Rembrant van
Rhyn, hoog 1 voet 8 duim, breet 1 voet 7 duim»

100 - o
50 Een fchoon Mans Pourtrait zittende aan een Tafel , en

{taande een Degen nevens hem , zeer kragtig en fraay

,

door denzelven , hoog 4 vcet^ breet 4 voet 10 duim.

24 - o
51 Een zeer fraay Mans Hoofdje: en een dito Vrouwe

Hoofdje , door denzelven , ieder hoog 8£ f breet 7 dui-

men. 40 - o
52 Een extra fraay Stuk met Romeynfe Gebouwen, ver-

wonderlyk uitvoerig en kunftig in perfpeótif gefchil-

dert, met Figuuren, door Hendrik van Steenwyk Ao.
ióio , op Koper, zynde het kapitaalfte dat van hem
bekent is, hoog 1 voet 2\ duim, breet 2 voet 2§ duim.

270 - o

53 Reynoud ontmoet Armida in de Rotz , nevens eenige

Ruyters, zeer fraay, door Bartolet ,
hoog 2. voet 11

duim , breet 3 voet 10J duim. 22-10
54 Een fraay Kabinetftük, zynde een Bacchenaal, zeer

fchoon, zoo van Ordinantie als dag en fchaduwe, door
Gerard de Laires , hoog 1 voet 6| duim , breet 1 voet

duim. 77-
55 Een dito Stuk, verbeeldende de Schilderkunft, die door

een Maïcenas onderfteunten opgebeurt word , door den-

zelven , hoog 1 voet 1 1 duim, breet 1 vcet 6 duim. 71-0
56 Een Venus met Cupido , door denzelven , hoog 2 voet

glduim, breet 2 voet 8 duim. 28-0
57 Een fraay Stukje , zyflde Adonis , die op de Jagt gaan-

de, Venus verlaat , met eenige Kindertjes, door den-

zelven, hoog i\\ duim , breet 1 voet z\ duim. 22 - 10

58 Een
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58 Een Bacchenaal, zeer fraay van colorit en kundig ge-

fchildert , door Daniël Mytens , hoog 3 voet , breet

3 voet 10 duim. 53 - 10

59 Een uitmuntend Stuk, zynde een Emblema op bet Be-
Jég vanNimmegen, waar in het Pourtrait des Konings

van Vrankryk Lodewyk de XIV. nevens een meenigte

van Beelden, extra uitvoerig en fchoon gefchildert, door

Gotfrid Schalken, zynde dit een der kapitaalfte (lukken

die van hem bekend zyn, hoog 2 voet i| duim, breet

2 voet -{\ duim, 200 - o
60 Een klein Stukje, vertonende een Naakt Mannetje, zit-

tende aan een Tafel, door den-Zelven, hoog 10, breet

8 duimen. 30 - o
61 Een levensgroot Vroriwe-Hoofd by de Kaars , zeer na-

tuurlyk, door denzetven. 22-5
62 Een extra fraay Stukje, zynde een Vrouwtje dat Ap-

pelen fchildt, in een binne-vertrek, met veel bywerk ,

zeer uitvoerig en kunftig gefchildert,door GerardDou ,

hoog 1 voet 3 5 duim, breet 1 voet 43 duim. 210 - o
63 Een dito fraay Scukje, verbeeldende twee Juffers, fpee-

lende de eene op de KJavecimbaal , en de andere op
de Luyt, zeer uitvoerig, door Comelis Bega, zynde
dit van zyn allerbefte en fynfte manier , hoog 1 voet

3a duim, breet 1 voet 1 duim. 80-0
64 Een dito met zingende Boeren, leggende uit eenVeng-

fter, zeer fraay, door Adriaan vanQflaade, hoog rb,

breet 8J duim. 61 - o
65 Een Barbiers-Winkel met verfcheide Figuuren , zeer

aangenaam en fraay gefchildert, door 'Jan Steen,

van zyn befte manier, hoog 1 voet 6 duim

,

breet 1 voet

l duim. 60-0
66 Een Stukje met een Drinkende Boer en Boerin, zeer

natuurlyk, door denzelven. 38-0
67 Een dito, daar de Vette Os omgeleid word, zeer geef-

tig en goedt gefchildert, door denzelven. * 21 - 5
68 Een extra kapitaale en fraaije'Ordinantie , zynde een At-

tacque der Bagagie-Wagens , zeer fchoon en kragtig

gefchildert, door Philip Wouwerman , hoog 2 voet 21
duim, breet 3 voet. 190 - o

69 Een fraay Stuk, vertoonende een Dame te Paard en
een "Officier vóórhaar ftaande, met meerder Beelden

en byfrerk , zynde kapitaal van Ordinantie en zeer

krag-
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kragtig en uitvoerig gefchildert , door Geraards , hoog
i voet gl duim, breet 2 voet. 30 - 10

70 Twee Gezelfchapjes van Heeren en Dames, zeer plai-

fant , door denzelven. 29 - 10
71 Een fraay Vrouwe Pourtraitje, door denzelven. 10 - 10
72 Het Ponrtrait van G. Metzu, zittende te Schilderen ,

zeer uitvoerig, door hem zelfs. 10 - o
73 Een plaifant Stukje, zynde een Jonge Meid, leggende

in een Nisje, extra natuurlyk en fraay gefchildert, door
Salomon de Koning. 51 - o

74 Een dito, zynde een Barbiers-Winkel, met verfcheide

Figuuren, zeer uitvoerig, door denzelven. 21-0
75 Een fraay Stukje , vertoonende een Dame die van een

Boer en Boerinne Salm koopt, met verder bywerk,
kapitaal van Ordinantie, en uitvoerig gefchildert, door

Jacob Uchterveld. 46-0
76 Een Venusje met Kindertjes op de Wolken , zeer fraay

gefchildert, door Henrik van Limbcrch
, hoog ici ,

breet 8 duimen. 34 - 10

77 Een Slaapend Venusje met een Satyr, zeer uitvoerig.,

door Willem van Mieris. 24-10
78 Een Stukje met Zingende Boertjes, door Adriaan Brou-

wer, hoog7j, breet jj duimen. 22-0
79 Een Boere-Bruiloft, zeer aangenaam en kragtig gefchil-

dert, door Gerard Lundens. 33 - 10

80 Een dito, zynde een Boere Gezelfchap, door denzel-

ven. 16 - 10

Si Een klein Hei-Gezigtje, zeer uitvoerig, door den Flu-

tveelen van Breugel, hoog 4, breet 61 duimen. 16 - 5
82 Een heel natuurlyk Wintertje, door denzelven, hoogö\,

breet 8| duimen. 20-0
83 Een ïtaliaanfche Zeehaven , extra fraay en aangenaam

gefchildert, door Paulus Bril, van zyn befte manier,

hoog8|, breet lij duimen. 56 - 10

84 Een Land- en Zee-Gezigtje, zeer uitvoerig, door den*

Zeiven, hoog4|, breet 5; duimen. 21 - o

85 Een Romynfche Markt, vol gewoel, zeer fraay, door

Hendrik Vei'fchuuring, hoog 2 voet, breet 1 voet 61

duim. 28 - 10

$6 Een dito, zynde een Kampement by een Stadt, waar

in Koning William de derde te Paard, nevens een me-

nigte van Heeren &c. 3 zeer plaifant en uitvoerige door

dm*
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denzelven, hoog 2 voet, breet: 2 voet 6\ duim. 24 - 10

S7 Een fraay Stuk , verbeeldende een Maaltydt die ge-

ftoordt word , vol Figuuren en gewoel , kragtig en uit-

voerig gefchildert) door Franfois Franks, op Koper ,

hoog 1 voet 1 duim , breet 1 voet 8 duim. 37-0
88 Een dito, zynde de Verryfenis Chrifti, door denzelven,

hoog 1 voet 1 duim, breet 11 dw/m. 22 - o
89 Een Maria met Chriftus op haar Schoot, zynde zo>

goedt als van Ant. van Dyk t door Job. Cojpers , hoog
1 voet, breet 10 duimen.. 20 - 15

90 Een dito , verbeeldende de Wyzen uit het Ooften, die

hunne Gefchenken brengen aan Chriftus, fraay en uit-

voerig, door Andries Both, hoog io|, breet 7J duimen»

27-0
91 Een kapitaal Stuk, zynde daar Chriftus, met deEmaus-

gangers aan de Tafel zittende, het Brood breekt; krag-

tig en fchoon gefchildert, door Abr. van Diepenbeek,

hoog 2 voet 9 duim, breet 3 voet 4 duim. 22-15
92 Een Heilige Famielle, door Abr. Bloemaart. 10 - 10

93 Een fraay gefchilderdt Bloemftuk, door .... Veeree
daal, hoog 2 vcet 7 duim, breet 1 voet 11 duim.

20-0
94 Een dito Pot met Bloemen, door G. P' Verbruggen.

19 - 10

95 Een kapitaal Bloemftuk , door Franpois Syyers, hoog

3 voet 2 duim , breet 3 voet 7 Jmi/w. 26-0
96 Een dito met Bloemen en Vrugten^ zeer fchoon, door

denzelven. 60 - o
97 Een Stnk met gebraade Vleefch &c, kragtig'

en natuurlyk, door denzelven, hoog 3 voet

%'duim, breet 3 voet 4 duim.

98 Een dito met allerlei foort van Vifch &c.,
mede zeer natuurlyk, door denzelven, en

hoog en breet als V vorige.

99 Een kapitaal Stuk, zynde een Wolve-Gevegt metagt
Honden, kragtig en kunftig gefchildert, door denzel-

ven, hoog 5 voet 3 duim , breet 7 voet 9 duim. 100 - o
ico Een fchoon Stuk met Haanen en Hennen, kragtig en

natuurlyk , door Melchior de Hondekoeter. 40 - o
101 Een dito met Eenden &c,, zeer fraay, door denzel-

ven. 40-0
102 gen

33 - 10
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IC2 Een fïaay Stuk met een Swaan, Haazen en ander doodt
WiJdr , door Jan Feyt. 23-5

103 Een chto met doodt vvildt, door denzelven. j8 - 5
104 Een fraay Stuit met Ilaanen en Hennen,"]

door G. de Rooy, zynde niet minder als
j

Hcndekoeter. ^21 - 10

105 Ken dito met Vogels, tot een weergaa,
door denzelven, J

icö Een fraay (tukje met allerlei Vee, door R.Xavry,vsiQ
zyn befte manier, hoog 1 voet i£ duim, breet 1 voet

10 duim. 18 - 5
107 Een Harte Jagt in een Bofch, zeer fraay, door David

Kinkebooms. 24 - o
108 Een kapitaal Landfchap, zeer fchoon, door David de

Kening, zynde fraay geftoffeert met een Ryger-Jagt,
door Pieter van Laar , anders Bamboots, hoog 5 voet

1 duim, breet 7 voet. 40 - O
109 Een Landfchap, zynde een Avondftondt,'

met Koeijen en Schaapea , zeer uitvoerig

en kundig, door Willem Romyn.
110 Een dito weergaa, door denzelven.

in Een fraay Landfchapje met Koetjes, zeer uitvoerig,

door denzelven. 27-5
112 Een drift met Osfen , Schaapen en Bokken, kragtig en

natujurlyk, door Simon van der Does. 35 - 5
113 Een fraay Landfchapje met Koetjes , zeer plaüant

,

dooi Hendrik Hommers. 23- 5
114 Een dito met Koetjes &c, zeer natuurlyk, door Ben-

jamin Kuip. - 15-15
115 Een zeer fraay Landfchap met Beelden en Beeften,

uitvoerig gefchildert, in de manier van Potter. 31 - o
nó Een plaifant Landfchap , door Fred. de Moucheron, en

fïaay geftoffeerdt door P. Wouwerman. 36 - 10

117 Een zeer fraay geftoffeerdt Landfchap, door Jacob de

Heus. 30 - o
118 Een dito gëftofleerdt Landfchap , door Jan Dekker.

22-0
119 Twee zeer uitvoerige Landfchapjes met Figuuren ,

door Corn. Poelenburg. 26-5
120 Een dito Landfchap met Naakte Vrouwtjes, door den-

zelven, 19-0
121 Een
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121 Een fraay uitvoerig Landfchapje , door Judocus de

Momper en J. van Breugel. 28-5
122 Een dito Landfchapje met Herders &c t , door Manen

Reykaardt. 21 - 5
123 Een plaifant Landfchap , door Salomon Ruysdaal> en

fraay geftoffeerdt, door P. IVouvjerman. 24-0
124 Twee zeer fraay geftofteerde Landfchappen , door

Jan van Bloemen. 55 - o
125 Een dito geftoffeerdt Landfchap, door Daniël Schel-

links. 18 - 15
126 Een zeer fraay geftofieerd Kerkje, uitvoerig gefchil-

dert, door B. van Bas/en, hoog 1 voet 2§ duim , breet

1 voet $i duim. 30 - 5
127 Een kapitaale Tempel ,

kragtig en uitvoerig gefchil-

dert, door Dirk van Deelen. 42 - 10
128 Een dito Tempel, mede zeer uitvoerig, door denzei-

ven. 34-0
129 Een dito kleinder Tempeltje , door denzelven. 21 - o
130 Een Gezigt van een fraay Gebouw, door denzelven.

30 - 10
131 Een fraay Gezigt van Huizen, helder en uitvoerig,

door Gerard Berckbeyden. 75 - 5
132 Een plaifant Gezigt door eenige Ruinen in de Zee,

vol gewoel en uitvoerig, door Adr.Oudendyk. 34-0
133 Een fraay Rhyn-Gezigtje,vol gewoel, door Rob. Grif-

fier. 21-5
134 Een dito Gézigt van een Sluis, door Jacob Ruysdaah

18 - 10

135 Een Zeeftrand vol gewoel, en zeer plaifant, door
Adam Willaarts. 40-0

136 Een dito Zeeftrand, waar langs een Heer met een
Dame wandeldt, uitvoerig en fraay, door denzelven ,

en Jean Ie Duc. 26-0
137 Een zeer natuurlyk Zeeftrandje, door ... Beerefira*

ten. 32-0
138 Twee dito Zee-Geezigtjes , door denzelven. 27 - 15
139 Een fraay Zeetje met Scheepen, zeer helder en na-

tuurlyk , door Abr. Stonk. 35 o
140 Een dito natuurlyk Zeetje , door Hendrik Dubbels.

20 - 10
141 Een Zeetje als voren, door Rynier Zeeman. 15 - 15

142 Twee
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142 Twee fraaije Stukjes, zeer uitvoerig en plaifant, docx
Jaques de koore. 50-0

143 Een dito Stukje, zynde een Gezelfchap die t'zamen
Eeten en Drinken, fraay van Ordinantie en kragtig ge-

fchildert , door Jean Milée anders Bieke genaamt. 36 - o
144 Een Pleilter-plaasje, door Pé Palamedesfe. 16 - o
J45 Een zeer fraay en uitvoerig Landfchapje, door Jan

van Huysfem. 41 - o
146 Een dito Landfchapje , door Adam Pynaker. 24-0
J47 Een zeer plaifant Landfchap, door Aldert van Ever-

dingen. 15-10
148 Een dito Landfchap , door Jan van Kesfel. 22-5
149 Een Gezigt van 't Prince-Huis in 't Haagfche Bofch

,

door dcnzelven. 16 - 15
150 Een Landfchapje, door Job. van der Meer. 13 - 5
151 Een dito Landfchapje, door .... Hobbema. 12 - 10

152 Een Wintertje, zeer natuurlyk, door de flomme van
Kampen. 15-10

153 Een dito Wintertje, door Vincent van der Vinne.

10-10
154 Een Mans-Pourtraifc , kragtig en fraay gefchilderdt

,

door Frans Hals. 30 - o
155 Een dito Vrouwe Pourtrait, door denzelven. 18 - 15
156 Frans Hals zyn eige Pourtrait. 1 1 - 5

157 Een goed Vrouwe-Pourtrait, door Janfon van Keulen.

10 - 10

158 Een fraay Mans-Pourtrait , doorXare/ de Jardyn.

18 - 5
159 De Pourtraiten van Koning Karei en zyn Vrouw, zeer

fchopn en kragtig gefchildert, door Adriaan Hanne-

man, zynde niet minder als van Ant. van Dyk.
62-0

160 De Pourtraiten van zyne Doorl. Hoogh. Prins Willem
de vierde van Orange, en Haare Koningl. Hoogh, des-'

zelfs Gemalinne, naar het leven gefchildert, door Pb'w

lip van Dyk, Anno 1734. 40 - o
lói Een Herderinnetje met veel bywerk, door denzelven.

25-0
162 Een fraaije Ordinantie , dooi denzelven. 35 - o

163 Een Schoorfteen Stuken Platfond, verbeeldende de

Ofièïhanden van Iphigertfa , door denzelven. 106 - o
EX-
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EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 18. Julii 1753. Op der Kunft-Schilders Con*
frerie- Kamer , in 'sGravenbage.

1 T^\E Geboorte van Chriftus,door Villal-'

\Jr pando, hoog 6 voet 5 duim, bréet

5 voet. Zynde de volgende tot Num. 6. in-

clufive, mede van dezelfde hoogte en breette.

2 Het Kraambed van Maria, door denzttven.

3 De Offèrhande der drie Koningen , door
denzelven.

4 De Lofzang van Simeon , door denzelven.

5 De Doop van Maria , door denzelven.

6 De Trouw van Maria, door denzelven.

7 De Val der Duivelen, zynde een fraaije Schetz, doo£

P. P. Rubbens.

8 Suzanna met de Boeven, zeer uitvoerig,

door Aart van der Burgb.

9 Een dito weergaa, zynde Batzeba zig ba-

dende , door denzelven.

10 Een zeer fraay Rhyn-Gezigt by Coblenfe,*

op koper gefchildert, door Herman Sacht-

teven, Anno 1659,
11 Een dito weergaa, zynde een Gezfgt by

ige , door

115 - o

130

130

141

Rema , niet minder dan 't

denzelven.

12 Een kapitaal Stuk, zynde de Inhaaling van de Graaf van

Brederode, als Heer van Vianen, vol gewoel, en zeer

uitvoerig, door W. Vroom. 150 - o
13 Een Italiaanfche Markt met veel gewoel, zeer fraay,

door Jacob van der Ulfft. 70-0
14 Een Muficeerend Gezelfchap , zeer plaifant en fchoon

gefchildert; door Jacob Ucbterfelt. 71-0
15 Een excellent Fruitftuk, door Pietef Snyers. 46 - O
jó Een plaifant Landfchap, door Jacob Ruysdaal, en ge-s

#offeert, door Pbih fyouwerman^ 46 - 15

F 17 Een
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17 Een Triumph van Cupido, vol gewoel, door den oiv
den Franks. 44 -10

18 Bacchns en Ariadne, met cenige Saters en verder bywerk,
door Jaqucs Jordaans. 28 - o

19 Een' Boertje, zeer fraay, door- jtidr. van Oftaade.
22-0

20 Een Einnehüisje met twee Beeldjes en verder bywerk,
door David Temers. 21 - o

21 Een Speelende Boer en ander bywerk, op een koper'e

plaat, zeer uitvoerig, door denzelven. 24-10
22 Twee uitvoerige Pourtraitjes, door denzelven > te vin-

den in zyn werk aan den Aards- Hertog Leopoldus.

17 - 15
«3 Een fraay Kerkje, door Pieter Neefs,zynde geftofTeert,

door Joachimuytew-aal. 23-10
24 Een Stukje met Gebouwen en Beeldjes, zeer uitvoe-

rig, door Jan van der Heiden. 20 - O
25 Een fraay Gebouw met veel ftofFagie , door B. van

Bas/en.
. 30-10

26 Een Meisje dat Naait, met verder bywerk, extra uit-

voerig, door Q, Brekelenkamp. 41 - 10

27 Een Stuk met Vegtende Haanen en verder Gevogelte,
zeer natuurlyk en goed gefchilderd, dooi ^i. van Olm.

39-0
28 Een excellent Stuk met Bloemen , Fruit en Silver , door

Jan Davids de Heem.
. 24-10.

29 Een dito met Bloemen en Vrugten , door Jan JV'eninx

de jonge 26 ~ 10

30 Een Oud Wyfje dat Koeken bakt , en bywerk , door

Gabriel Metzu. 25 - 10

31 Een Boere Keuken met veel ftoffagie, door JP. de Bloot.

31 - 15
32 Een vrolyk Gezelfchapje, door Jan Steen, 24- 5
33 Een Waarzegfter , met drie a vier Beeldjes, door J. Ie

Ducq. 25-0
34 Een Meefter zyn Schoolkinderen onderrigtende , door

N. van. Ni/pen. 22 - 5
35 Een Maanefchyntje met zeilende Scheepjes, doorsar*

van der Neer. 13 - 5
36 Een Water met Scheepjes, door Jan van Gooijen.

18 - 5
37 Een



Catalogus van Schilderyet. g$

37 Een Stil Watertje, d«or IV. van de Velde. ït - lö
Ten Wintertje met Schaatsryders, door P. van Breu-
gel. - ió - 5

39 Een Kersnagtje, door Comelis Sagtleven. 18 - io
40 Een plaii'ant Landfchap, zynde fraay geiloiTeert, door

P. fvbuvjerman. 27 - 10

41 Een Landfchap met Beeften , verbeeldende de Mor-
genftond, door Jan van Gooi. 18- 5

42 Een dito Landfchap, zynde de Middag, door denzet-

ven. 17 - 5
43 Een dito met Beeften, verbeeldende den Avond, door

• denzelven. 18-0
44 Een Landfchapje met Saters , die Maagden

20 - 10
45 Een dito weergaa , daar ze van Struikro-

vers overvallen worden, door denzelven. J
46 Een plaifant Water-Gezigt , door Chalon. \ _ IQ
47 Een dito Land-Gezigt, door denzelven. j °'

48 Een Zee, waar by veele Beelden op ?
t Strand ilaan,

door .Adam Willaarts. 17 - 5
49 Een excellent Italiaans Stuk, verbeeldende: Europa op

de Stier zittende. 22 - 10
50 Venus en Adonis met Cupido in een Landfchap , door

'Jan Lis. 15 - 5
51 De Hiftorie van Herodias Dogter , aan wien het Hoofd

van Johannes den Doper in een Schotel gegeeven
word , door Ottomar Elgzr. 15 - 10

52 De vier Evangeliften, t'zamen zynde, door TV. Dou~
dyns. 20-5

53 De Verdrinking van Pharao en zyn Volk*]

22 - 5
54 Een dito weergaa , zynde de Ontmoeting

van Jacob en Ezati , door denzelven. j

55 Een Cleopatra , zeer fraay , door Covert Flink. 20 - 5
56 Een Stuk met Dieren, Vogels, Vrugten en ander by-.

werk, door B. deBridt. 19 - 10

57 Een dito weergaa, door denzelven. 24 - 15
58 Een Stuk met Paarden en Beelden, door P, Wouter-

man. 14 - 5
59 Een Renconter, door Jan van Hugtenburg. 18 - 5
60 Een Battaille, door Palomedes Palamedesz. 13-15

F 2 61 Eew>
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61 Een Herberg daar men op 't Tiktakbort^en^
met de Kaart fpeelt, door P. Verbeek, Y 18 - G

62 Een dito weergaa, door denzelven. J
63 Een Stukje met Koetjes, door B, Kuyp. 1

64 Een dito weergaa, door denzelven, j
65 Een Landfchapje met Beeldjes en Beeftjes, door Jacob

van der Does, 13 - o
66 Een met Beeldjes geftoffeert Landfchapje,*]

door Jaques de Roore. > 14 - O
67 Een dito Weergaa, door denzelven, J ,

68 Een Lierman en Liedjes Sanglter, door M, Tullius,

16 - 10

£9 Een fraaije Vaas met Bloemen, door G, P. Verbruggë:

10 - 15
70 Een goed Bloemftuk, door G, van Aalfl, 13 - 10
71 Een kapitaal Bloemftuk > door Mortel. 15 - 15
72 Een Stuk met Doode Vogels, door Fergefon. 15 - 10

73 Een kapitaale Zee, door Bellevois. 10 - 10

74 Twee Zee-Gezigtjes en Gebouwen, door Abr, Stcrck,

Anno 1Ó99. 19 - 5
75 Twee Tempeltjes , door Dirk van Deelen, 10-15

EXTRACT UIT DE

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Ferkogt den 2. April 1754. binnen Amfterdam.

1 y~>EN kapitaal Stuk, zynde David met het Hoofd

S_j van Goliat, uitmuntend gefchildert, door Guido
Rheni: zynde gekomen uit de Gallery Collorma te Ro-
men , uit het Kabinet van wylen den Kardinaal de Sluis;

21-0
2 Een dito Stuk, verbeeldende Chriftus met de Samari-

taanfche Vrouw % zeer fchoon en kragtig gefchildert,

door Lucas,Jordaans: zynde het befte dat van hembe-
kent is, hoog 5 voet i, duim, breet 4 voet | duim.

250 - o
3 Een dito Stuk met drie naakte Vrouwen, een Mandje

met

/
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met Bloemen boven haar Hoofde dragende , in een
plaifant Landfchap, zeer teer en delicaat gefchiidert

,

door P.P.Rubbens, hoog 3 vcet 9! duim, breet 4170e*

% duim ... NietGeveilt.

4 Een fraay Kabinet-ftuk, verbeeldende Maria's Hemel-
vaart , zeer ryk van Beelden , cjoor H. van Baaien, van
'zyn befte tydt, hoog 2 voet 3* duim, breet 1 voet 6\
duim, 160 - o

5 Maria, Jofeph en 't Kindje Jezus , zeer fraay, dooi Ni-
colaas Pousfin , hoog 3 3 voet, breet 2l vcet. 79-0

6 Twee dito's , zynde een Gezelfchap van Rookende
Boeren , en een dito weergaa , extra kragtig en fraay ,

door David Teniet'S, van zyn befte tydt, hoog 11, breet

14 duimen. 180 - o
7 Een fraay Kabinet-ftukje, zynde een Italiaanfe Markt,

rykelyk geftofteert en zeer uitvoerig gefchiidert, door

J. Lingelbach , hoog 2 voet %\ duim, breet 1 voet

7 Jw/m. 205 - o
8 Een Kapitaal Stuk, zynde de Markt van 's Hertogen-»

bofch, rykelyk met Beelden geftoffeert, en ongemeen
fraay, door denzelven, hoog 3 voet 2 duim, breet 4170e*

2 34-0
9 Twee dito's, zynde een kapitaal Bloem- en een dito

Fruitftuk met een Vogelnesje daar in, ongemeen fraay

en uitvoerig gefchiidert, door Coenraad Roepel , van
zyn befte tydt, hoog 2 uoe; 4 duim, breet 1 voet 10
duim. ' 505 - - o

10 Twee dito, Fruit*.en Bloem ftukken , zeer uitvoerig,

door denzelven, hoog 2 roe* 7 iwm, breet 1 170e* 11

duim.. 60 - o
11 Een Fles met Bloemen op een Tafel met Vrngten, krag-

tig en fraay, door Jan Davidfe de Heem, hoog 1 voet

8 duim, breet 1 voet 4^ duim. 43 - o
12 Twee dito's, zynde het eene Fruit in een Porcelyno

kom, en het ander met Bloemen, eeven groot, en on-

gemeen fraay en kunftig gefchiidert, doorJan vanHuys-
jem. 161 - o

13 Twee zeer uitvoerige Landfchapjes, door denzelven.

92 - o
14 Een fraay Landfchap, met Beeften en een Heer te

Paartft, rydende op de Jagt, fchoon en kunftig, door
F 3 P(M*
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Paulus Potter
, hoog 3 voet 8 duim , breet 5 voet 1 \ daan.

75 r °
15 Twee dito's, zynde kapitaale ftukken met Koe-Beefteji

en verder bywerk, zeer plaifant en fraay gefchildert,

in de manier van Adriaan van de Velde, door Jan van
Gooi, in zyn befte tydt, hoog 2 voef , breet 2 votf 8

duim. 140 - o
ló Twee dito fraaije Stukken met Beeften, niet minder

aangenaam en uitvoerig dan de vorige, door denzelven,

en fraay geftoffeert, door H.van Limborch, hoog 15,
breet 2l£ duimen. 120 - o

17 Een fraay Landfchap met Beelden en Beeften , door

Nicolaas van Berghem , hoog 4, breet 5^ voet. 51-0
18 Een dito zeer fraay en plaifant Landfchap, door denzel-

ven. 78-0
19 Een dito fraay Landfchap, door Facon, rykelyk geftof-

feertdoor den Fluiveelen Breugel , hoog 18, breet 28 \
duimen. 37 - o

20 Een Zeeftrand , met verfcheide Figuuren geftoffeert,

zeer fraay, door den Fluiueelen Breugel , hoog nj,
breet 13 duimen. 50-0

21 Een dito , zynde de Prediking Chrifti aan 't ftrandt, zeer.

fraay en uitvoerig, door denzelven, op Koper, hoog ic,

breet 13J duimen. 60-0
22 Twee dito's, verbeeldende de een, Marcus Antonius

en Cleopatra; en 't and> 1: , de Dood van Cleopatra,

extra fraay en uitvoerig, door Ottornar Elger ,
hoog 1

voet g\duim , breet 2 voet 2| dw/m. 100 - o
.23 Een fraay Stukje, zynde een Boere Herberg , zeer plai-

fant en uitvoerig gefchildert, door 'Jan Steen, hoog 1

«yoe* gl duim , breet 1 voet 7 duim. 54-0
24 Een dito Boere Kermisje, zeer aangenaam, door den-

zelven, 25 - o
25 Een fraay Stukje, verbeeldende twee drinkende Vrouwt-

jes, uitvoerig gefchildert, door Adriaan van Oflaade,

van zyn befte tydt, hoog 8, breet duimen. 44-0
<ftó Een dito, zynde twee drinkende Boertjes, zeer natuur-

lyk, door denzelven, hoog 8£, breet 7 duimen. 32-0
£7 Een dito, met verfcheide Boertjes, extra fraay en uit-

voerig, door denzelven P
hoog 10", bröet ,8| Suimëfl.

52 - o
28 Een
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23 Een Kaarsligt , verbeeldende een Pennefnyertje in zyn
Comptoir , extra fraay en uitvoerig gefchildert , door

Gerard Dou, hoog 10, breet 8§ dufmen. Niet geveild

29 Een fraay Stukje, zynde een Meysje met een Kat, en
een Jonge met een Mosje fpeelende , zeer keurlyk ge-

fchildert, door Louis de Moni, hoog 13, breet 10 dui-

men. 56-0
50 Een dito fraay Stukje, verbeeldende een Vrouwtje , die

zti te Tekenen, extra uitvoerig, door Joh. Voorhout ,

hoog 11 , bxeet 9 duimen. 2,6- o
31 Een fraay Rhyn-Gezigt, zeer aangenaam en uitvoerig,

door Herman Sachtleeven, van zyn nette en belle tydt,

hoog 8, breet 11 duimen* 50 - o
32 Een dito weergaa, niet minder fraay en plaifant, door

denzelven
,
zynde hoog en breet als 't vorige. 30 - o

33 Een dito fraay Gezigt, zeer uitvoerig en plaifant, door
Gcrrit Berckheyden. 46 - o

34 Een ftil Watertje vol Scheepjes, zeer natuurlyk en fraay,

door JJjy. Stork. 38 - o
35 Een kapitaal Stuk, zynde de ontmoeting van Laban en

Rachel, zeer excellent en kragtig gefchildert, door
Rembrant van Rhyn, hoog 3 voet 4 düim 7 breet 4 voet

5 duim. 50-0
36 Een extra kapitaal Stuk, verbeeldende, zoo als de Oude

Zongen, zoo piepen de Jongen, zeer fchoon door J. Jor-
daans , van zyn allerhelle tydt, hoog 5 voet 7 duim 9

breet 7 voet 11 duim. 84-0
37 Een dito, zynde een Heylige Famielie, door denzei',

ven, hoog 5 voet 1 duim, breet 5 voet ui duim.

26 - o
38 Een dito, zynde Jupiter met IVIercurius , door denzel-

vcn. 27 - o
39 Een Stuk, verbeeldende de Bruyloft van Bacchus, krag-

tig en goed, door Barent Graat. 46 - o
40 Het Oordeel van Paris, kragtig en fraay, door Pietro

Tefia, van zyn befte tydt, hoog 2 voet 1 duim > breet

2 voet 1 1 duim. 4 34 - o
41 Een fchoon Stuk, verbeeldende de Al-Amore Speel-

ders, zeer kragtig en kunftig gefchildert, door Miehei
Angelo de la Battaille , hoog 2 voet 3 duim, breet 1

voet icj duim. 26 - o
42 Een dito, zynde een Kersnagt ,zeer gloeijend van cou-

F 4 leur,
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leur , ,door Jacomo Pcnto BaJJano, hoog 2 voet l\duim,
breet 3 voet 4 duim. 21 - o

i:

43 Een dito., verbeeldende Samfon aan de Fontein van Sa- I

lila met de Philifteinen , door Pïetro Paulo Daragie

,

zynde gekomen uit het Kabinet van den Kardinaal Dé
Sluis. 17-0

44 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Geregtigheid met
den Hoorn van Overvloedt, door Theodorus van ThuU
den, hoog 4 voet 4 duim , breet 5 voet 10 duim.

11 - o

45 Een dito, zynde daar hetManna ingezamelt word, zeer

kragtigj door Lange Pier, genaamt Pieter Aerifen.

35-5
4.6 Een fraay Stuk, verdeelt in vyftien Stukjes, zynde HU-

torien van het Oude en Nieuwe Teftament, door Mat-
thys Naiveu, htt mooifte van hem bekent. 30-0

47 Een Stukje daar een Meer en Dame gefpolieert zyn in

een Rotz, met veel Beelden en bywerk
?
zeer uitvoer

rig, door Jean le Ducq. 26 - o
48 Twee dito's, zynde Battailletjes, zeer fraay en uitvoe-

rig, door S. Rullens. 50-0
49 Twee dito Battailles , door P. van Bloemen. 33-0
50 Een dito Battaille, door H. Verfchuuring, hoog 1 voet

11 duim, breet 2 voet 4 duim. 15-0
51 Twee fraaije Landfchapjes , zeer uitvoerig, door J.

Wynants. 60 - o
52 Een Italiaans Landfchap , door Francifco Milé. 21 - 15

53 Een extra fraay Landfchapje , door J. Ruysdaal.

20-0
54 Een kapitaal Landfchap, door Hakkert, zynde geftof-

feert, door Lingetbach. 27-0
55 Een fraay Landfchapje met naakte Vrouwtjes , door

Corn. Poelenburg. 20-10
56 Een dito Landfchapje met Beelden en Beeftjes, zeer

plaifant, door M. Carrée. 21 - o
57 Een dito Landfchap met Beelden en Beeftjes , door G.

van Battem. * 18-0
58 Een doode Haas met Vlgels en Jagttuyg, zeer fraay en
" natuurlyk, door M. de Hondekoeter. ' 27-0
5p Een dito Stuk met dood Wtfdt, door J. van Bloemen.

16-0
§0 Twee dito's

?
zynde een met twee Kindertjes, die een

' Bloem*
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Bloemkrans houden ; en d'ander Kindertjes met Vrug-
ten, door denzelven. 33 - o

61 Een fraay Bloem- en Fruyt-ftuk, zeer oitvoerig, door
A. Minjon. 32 - o

62 Twee dito Stukjes met Bloemen en Vrugten,door Ccm.
de Heem. 20-0

63 Een fraaije Bloemkrans . in welkers midde , een Lieve
Vrouwtje met het Kindje, door, of in de manier van
Breugel en van Baaien. 26-0

64 Een Badje van Diana, zeer uitvoerig, door, of in de
' manier van denzelven. 26 - o

65 Een fraay Stukje , zynde een Vrouwtje dat*Haring ver-

koopt, door, of in de manier van Karei de Moor.
23-0

66 Een dito Stukje, verbeeldende een Vrouwtje dat zit te

Spinnen, zeer uitvoerig na, of in de manier van P. Sim'
gelandt

> hoog 15, breet 12 duimen. 15 - 10

67 Een Kabinet Stukje, zynde een Vrouwtje meteen Kind-

je aan de Ley-Band, zeer uitvoerig, door E. van der

Neer, hoog 14, breet 12 duimen. 10 - 10
68 Een dito, verbeeldeude Diana op de Jagt in een fraay

Landfchap, door denzelven; /ynde de iïoftagie, door
Rottenbamer , hoog 172, breet 23 £ duimen. 10 - o

6q Een Zee vol Scheepen, zeer natuurlyk, door Jan Par-
celles, hoog 1 voet 8

ö

T

w/'m,breet 2 voet 8 duim. 10 - 10

70 Een Stukje daar de Soldaaten by dag in huys komen met
de Piftool en Degen in de hand om te plunderen, door
Pieter Coddé. 10 - 5

71 Een dito, zynde een Boertje en een Boerin aan een Ton
zittende, en eemVe Boertjes in 't verfchiet , zeer na-

tuurlyk, door Adriaan Brouwer. 10 - 10

72 Twee dito's, verbeeldende een, het Boere Huisfieu-

den ; en 't ander Boertjes in een Landfchap , door P. (je

Bloot. 20-0
73 Een dito, zynde een Groenwyfje, met veel bywerk,

door Jacomo Viftor. 19 - o
74 Een Winter, zynde een Gezigt van de Utrechtfe Poort,

zeer fraay , door A. Meyeringh. 26 - o
75 Een fraaije Kerk

?
zeer uitvoerig gefchildert, door H.

van Vliet. 19 - o
7(5 Een dito Kerkje van binnen, door Hendrik van Streek*

l,o - 10

F 5 77 Twee
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77 Twee dito Kerkjes te Antwerpen , door Peter van Breda.

25-0
78 Het Pourtrait van den Profesfor de Gerdes te Gronin-

gen, zeer natuurlyk en goed, door J. M. Quinkbard.

11 - 10

79 Twee zeer plaifante Franfche Pourtraiten, zynde een
Schilder en een Muficajit, door een goed Meefler.

27-0
€0 Twee dito's, zynde een Gezigt van de Utrechtfe, en

een dito Gezigt van de Haarlemmer-Poort , zeer fraay

geteekent , door A. van CalL 18 - o

EXTRACT ÜYT DE

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wyten den Kunft-Schilder en Kunft-Koper

j. Siebiecht, verkogt in Wiflel-Geld den H.Junii
1754. binnen Antwerpen.

I TT^EN extra fraay Mans -Pourtrait met een kraag om,
Jij zeer fchoon gefchildert, door Anthoni van Dyck.

222 - o
S De Boodfchap des Engels aan Maria . door denzelven,

in zyn jonge tydt, 60 - o
3 Een zeer fchoon Lieve-Vrouwe Beeldje met het Kind-

je , door denzclven. 80-0
4 Den Prins Cardinaalre Paard, door dcnzelven. 36 - 10

j Een Stukje met vyf Vrouwtjes , zynde een fraaije

febetz, door denzetven. 39 - o
£) Een fchoon Stuk, verbeeldende Diogenes, met elf Fi-

guuren, door, of in de manier van denzclven. 170 - o

7 Een dito Stuk, zynde Eaucis en Philemon,w/V de Schoo-

le van van Dyk, 73 - o
5 Een St. Uieionimns, levensgroot, uit de Schoole van

denzeiven. 20 - o
9 Een Stukje, verbeeldende Chriftus met de Teekens der

Pasfie, uit de Schoole van denzetven» 26 - o
lo Een St. Sebaftiaan met esmge Engeltjes by zich, in

ée manier van denzetven. 11 - 10

11 Een
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11 Een extra fchoon Kabinet-Ruk, verbeeldende Vernis,

die Mars in^t Harnas doed klèeden, zeer kapitaal van
ordonnantie ,dooi Hans Rottenhamer,en<\t&iiLï in zyn-

de Rotz met bet La/idfchap, door den Fhnvcelcn Breu-

gel- ... * 505-0
12 Een kapitaal Stnk , verbeeldende Herorlias , die 't Hoofd

van Johannis den Doper in een Schotel brengt aan He-
rodes, die aan de Tafel zit, fchoon van ordonnantie,

door Petrus Paulus Rubbens. 170 - o

13 Een dito, zynde Rornulus en Remus, door denzehen.

140 - o
14 Een dito, zynde Nesfus en Dianira, door dcnzelven.

46 - 10

15 Een St. Jacob , zeer fchoon , door dettzelven. 57-0
i<5 Een fraay Stuk, verbeeldende den Slangen-beet in de

Woeftyne, uit de School van Rubbens. ói - o
17 Een Stuk in de hoogte, zynde de drie Koningen uit

7
t

Ooften, uit de Schoole van denzelvcn. 23 - o
18 De Schepping des Werelds met Adam en Eva in een

zeer fchoon Landfchap, verbeeldende het Paradys, op
een Kopera plaat , door Adam Elshaimer \zyrAz J

t Land-

fchap door Paulo Bril. 142 - o
19 De Kruis- draging Chrifti, door denzehen. 81 - o
20 Een extra fraay Stuk in de breette, zynde een Wacht?

van vyf Soldaaten , fpeelende met de teerlingen , zeer

fchoon gefchildert, door Salvator Rofa. 215- o
21 Een Stu&s verbeeldende den Hag der Amazonen , in de

manier vun denzelven. 4^ - o
22 Een Stuk' in de hoogte, zynde Gideon die de Soldaten

ordonneert te drinken, in de manier van denzelven.

29-10
23 Een fchoone Bloeme-krans met een Lieve Vrouwe

Beeldje in 't midden, door den Napelfcbe BreugeU

193 - o
24 Een Stuk met Vrugten, door CampidoHo. 20 - o
25 Een Flora met Bloemen, in de manier van Karei Ma~

rat^ en de Bloemen, door Marco da Fiori. 25 - o
26 Een Kers-nacht-, door Jacomo Basfan. 96 - o
27 Een Stuk, vertoonende Vulcanus in de Smitie, zeer

fchoon gefchildert, door een Italiaans Meejler.

III - o
28 Eea
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28 Een dito, zynde een Naakte Venus met eenige Klnde»
ren, mede zeer fchoon, door den^elven, 40 - 10

29 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Wilde Swyne-Jagt
met elf Honden, zeer fchoon en natuurlyk gefchildert,

door den ouden Francois Snyers. 210 - o
30 Een Stukje met Vrugten en een Kreeft, door dcnzehen,

30-0
31 Eén Stuk in de hoogte, vertonende een Rhéemet twee

Honden , nevens een Wild Zwyn en eenig Gevo-
gelte, zeer fchoon gefchildert, door Jobannes Fyt.

140 - o
32 Een dito met een doode Haas, Patryfen en Vrugten,

mede zeer uitvoerig en fraay gefchildert, door denzel-

ven, jol - 5
33 Twee dito extra fchoone Stukken , zynde hefe eene

Vruchten en dood Wilt, en 't andere Honden, een
Wiit Zwyn en Gevogelte, beide zeer uitvoerig gefchil-

dert, door denzelven. 192- o

34 Een Stukje met difierente Vrugten waar by een Aapje
zit, door denzelven, 26-5

35 Een fraay Stuk, zynde een Gezelfchap, zeer fchoon
en uitvoerig gefchildert, door H. M. Zorgb, 230 - o

36 Twee dito Stukjes, zynde Gezelfchapjes , zeer fraay

en uitvoerig gefchildert, door M. van Heemskcrke, in

zyn befte tyat. 90-0
t>j Twee dito Gezelfchapjes, door denzelven.. 23-5
38 Twee dito's, zynde mede Gezelfchapjes, zeer fraay

gefchildert, door Reynier Braackenburg. 94 - 10

39 Twee dito Gezelfchapjes , in de manier van denzelven.

26 - o
40 Twee fchoone Landfchappen, door Comclis Euysmans

van Mechelen. 163 - q
41 Twee dito geftoffeerde Landfchappen, door denzelven.

140 - o
42 Twee Landfchappen met Vruchten en Beelden , de

Vruchten gefchildert, door Gillemans ,de Beelden door

Maas , en't Landfchap door Reysbrack. 51 - 5
43 De Gevanging-neeming Chrifti in den Hof, zeer fraay

op een Koopere plaat , door Seb. Franks. 153 - o

44 De Bruiloft van Cana ia Galijea, kapitaal van ordon-

nantie, door denzelven, 42 - 10

45 I>e
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45 De Bekeering van Paulus,door Franp. Franks. 57 - 5
4Ö Een Landfchap met ftoffatie, door denzelven. 33 - 10

47 Een Vatten-Avond , door den ouden Frank. 46 -

48 Twee fchoone Zee-Gezigten, door A. van der Kabel.

76 - o
49 Een fchoon Rivier-Gezigt , zynde de Stad Antwerpen,

langs de Schelde, door Minderboudt. 107 - o
50 Een Stak zonder Ly ft , zynde een groote Zee-triomph

met allerlei foort van Zee-Visfchen, zeer kapitaal van
ordonnantie en fchoon gefchildert , door Jacob Jordaans.

155 - o
51 Het Oordeel van Paris, zeer fchoon, door denzelven.

40-5
52 Een dito , zynde een Gode-Maaltydt , door denzelven.

20 - 10

53 Een Kabinet-Stukje , zynde een Sater met een Vrouwt-
je, dat op de Fluit fpeelt, en een Cupidootje nevens
haar, door -denzelven. 20-0

54 Een fchoon Figuur met differente Vrugten en Bloemen,
zeer uitvoerig gefchildert, door denzelven. 26 - 10

55 Een Stuk, verbeeldende twee §otten, dooi denzelven.

56 Jupiter en Danaë, door denzelven. 10 - 10

57 Een zeer fraay Stuk, verbeeldende Maria met Sr. Jo-
feph, en St. Jan met 't Lam , door David Teniers.

101 - o
58 De Veryfenis Chrifti, door denzelven. 24-0
59 Een Kabinet-Stukje, door denzelven. 15 - 6
60 Een Goden-Feeft, zeer uitvoerig gefchildert, door Ja-

cobus van Hal. 40-10
61 Twee dito

7
s, zynde Hiflorien uit Ovidius, door den-

zelven. 47-0
62 Twee dito's, verbeeldende een Europa, en d'anderhet

Badt van Diana , door denzelven. 36 - 15
63 Twee kléine Stukjes, zynde het een Jofeph met Poti-

phars Wyf , en ?
t ander een Hiftorie uit Ovidius , door

denzelven. 19-10
64 Een Stuk, verbeeldende de Offerhande van Iphigenia,

zeer fchoon gefchildert, door J. de Wedt. 66 - o
65 Een Stuk, zynde Dedalus en Icarus, door Tbysfens.

40-0
66 Een
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66 Eencfóto, verbeeldende , de Tydt, door denzelven.

27-
67 Eèn fraay Stuk, zynde den Tempel van Appolio, waar

in Achilles dood gefmeeten word, door JE. Quellinus.

80-0
68 Twee Stukjes in de hoogte, verbeeldende Steenwer-

werken , door denzelven. 44 - o.

69 liet jeèrfte Recht van Salomon , door denzehen.
'

17 - *J
70 Twee fraaïje Battaille-Stukjes, door, of in de manier

van Bourgonjon. 72-10
71 Een Stuk jn de hoogte, zynde een Battaüüe, door J. B.

Verrutcre. 34 - o
72 Een dito Battaille, óoot denzelven. 21 - o

73 Twee dfto> klyne Battaille-Stukjes, door denzelven.

14-0
74 Twee fraaïje Battarlles, zeer uitvoerig gefchjldert,door

Gafpcr Broes. 51 - o
75 Twee dito Battaille-Stukjes, óoot denzelven. 19-0
76 Twee Stukjes, zynde Boere Gevechten, door Vtncke-

booms. 28 - ïo

77 Twee Stukjes , zynde kopere plaatm , met badende
Vrouwtjes , door, of in de manier van Poelenburg.

27 - 10

78 Twee Italiaanfche Markten, vol gewoel, door P. van
Breda. 40 - o

79 Twee dito, Boere Kermisfea, vettonande het eene te-

vens, den DanVby Antwerpen , door denzelven. 46-0
£0 Twee dito, Boere • Kermisfen , door denzelven.

22-5
Si Twee dito's , zynde Boere-Gezelfchapjes, door denzel-

ven. 28 - 10

82 Een Stukje, zynde een Paarde-drinking , door denzel-

.
ven. 23 - 10

83 Twee Stukjes met Paarden, door, of zoo fchoon aJs.

van van Bloemen. 40 - 5
84 De Vier Saifoenen van 't Jaar, door Pieter Breugel.

66 - ic

f>5 Een Paarde-Markt , door Simon van Ddu. 36 - 5
86 Een dito, zynde een Beeitemarkt, door denzelven.

28-
87 Een
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£7 Een fraai Stuk , verbeeldende een omleiding van den

Vetten Os, met veifcheide Figuuren, zeer ichoon ge-

fchildert, door ..... 99 - o
88 Twee Stukken met Haanen, Hennen en Kinderen , door

A. Gryfi , en de Kinderen , door van der Borgbt.

70-0
89 Twee dito met Honden en Vogels, door AdriaanGryfi.

90 Twee dito Stukken met dood Wildt, Haafen en Vo-
gels, door denzelven. 41-0

91 Twee kleine Stukjes met Honden, Haafen en Vogels,

door denzelven. 37 - o
92 Een Pitoors-Jacht, door A. Eondius. 20-0
93 Een Stuk, verbeeldende daar fe van de Jacht komen,

door Conjonct. 30 - o

94 Een fraay Landfchap ,in de manier van Rubbens , door
van Uden. 39 - o

95 EenLandfchap met esn Eoere EuitehuyS, door Corne-

lis Sacbtkeven. 22-10
p6 Een Zeeftrandt, zeer fraay, door Thomas JVyk.

51-0
577 Een Scheepvaart, zeer ichoon, door Bonaventura Pee-

ters. 53-10
98 Een Landfchap in de lengte met een fraay Water-Ge-

zigt , op Paneel , door denzelven. 48-0
99 Twee Landfehapjes met Rhyn-Gezigtjes, door denzei*

ven. 25 - 10
100 Twee Land- en Zee-Gezigten , door den ouden Caf-

teels. 32 - a
101 Twee kapitaale Rhyn-Gezigten, door denzelven.

27-0
102 Twee dito Rhyn-Gezigten, door denzelven. 22-0
103 Twee kleine Zee-Gexigtjes , door denzelven. 12-5
104 Twee dito kleine Gezigtjes, door denzelven. 10 - 10
105 Twee dito Zee-Gezigtjes, door denzelven. 10 - 10
loó Twee kleine Stukjes, zynde Zee-havens, door j.B.

Vermeere. 32 - o
107 Twee dito Zee-haventjes, door denzelven. 22 - 10
108 Een Zee-Gevegt, dogr L.de Waal. 10 - 10
109 EeirZee-Tiiomph, door Kornelis Schut. 21 - o.

110 E^n Bloem- en Vmgte-Stuk, dogr Catbartna Eyekens.
22-0
lil Een
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111 Een Stuk met Vrugten, door Gillemans. 25-0
112 Twee Bloemftukken met Kindertjes , door van der

Borgbt. 35 - o
113 Twee Vaafen met Bloemen en Vrugten, door denzei*

ven. 36 - 5
114 Een Bloeme-krans, met een Diana in 't midden, door

van Thielen. 15 -

115 Een Stuk met Vruchten , door Cornetisde Heem. 19-0
116 Een dito met Vruchten, door de Vries. 15 -10
117 Een dito met Vruchten en een Kreeft, door van Son.

.

' 18 - 5
118 Twee kleine Stukjes met Bloemen en Kinderen, door

Liberti. 28 - o
119 Twee Stukjes met Haafen en Wildt, door de Brit.

36 - 10
120 Een Pap-Eeter met een Kat by hem, door Frans Hals,

zynde de Kat door Fyt. 18 - 10
121 Een BoereGezelfehapjzeer uitvoerig gefchildert, door

P. de Bloodt. 42-0
122 Een ftukje, zynde een Boere-dans, door Runters.

15-0
123 Twee dito's, zynde Converfatien , door den ouden

Hooremans. '40 - o
124 Twee kleine Stukjes, zynde mede Gezelfchapjes,door

door denzelven. 15 - 15
125 Een Stuk in de hoogte, zynde Meleager en Attalan-

te, door Job. Cqffiers. 22 - 10
126 Eén Stuk met Herders en Herderinnen, door denzeU

ven. 30-0
127 Een Stuk, verbeeldende de drie Sondaaren , door Lan-

ge "jan, 20-0
128 Twee dito's, zynde het een Elias, en het ander St.

Jan , door denzelven. . 10-10
129 Een Stuk in de hoogte, verbeeldende een doodeChrifc

tus , met twee Engelen , door Argouts. 10-10
130 Een Maria Magdalena,met eenige Engelen by haar , zeer

fehoón gefchildert, door P. van denAvondt. 64 - o
131 Een Eieve Vrouw , met vericheide Engeltjes omringde

zynde , door denzelven. 16 - o
132 Een Stuk in de hoogte, verbeeldende de Eefpottinge

Chrifti, zeer. fchoon gefchildert, door Qerardus Ze-

gers. 30 - 10

£33 Een
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133 Een Stuk, verbeeldende Joachim met St. Anna en de
Lieve Vrouw , door den ouden van Herck. 20-0

134 Een Maria Magdalena met het Kruis > door denzelven.

14 - 10

235 Een St. Francifcus met 't Kruis in de handt, door

denzelven. 17 - o
136 De Offerhande der Drie Koningen , door Manen Pe»

pyn, 25 - o
137 Een Heilige Famiellie* door Bacquereel. 15-0
138 Een Kruiscifix met Engeltjes, door denzelven. 12-5
139 Twee Stukjes , verbeeldende het eene het Samaritaan-

fche Vrouwtje ; en het ander , den Verloore Soon

,

door J. G. baumgartner. 22 - o
140 Een Stuk, verbeeldende de Roomfche Charitas , door

denzelven. 20-0
141 Een Stuk , verbeeldende Piramus en Thisbé , zeer

fchoon , door Boyermans. 20 - o
142 Een fraay Gezigt van een Kerk en Dorp , door Grim-*

mer. 4Ó - o
143 Een Stuk, verbeeldende den Toorn van Babel, door

denzelven» 33 - 15
144 Een Mans- en een Vrouwe-Pourtrait , door de Vos.

18 - 10

145 Een Herder en Herderinne in een Landfchap , door
denzelven. 32 - O

146 Een Stukje, zynde een Gezelfchapje, door Bifet.

15 - O
147 Een dito, zynde een Nagtligt, door denzelven.

10-5
148 Twee dito's, zynde een Alchimift , en een Boeren

Binnenhuis, door Tbomasfe. 34 - 5
149 Twee Stukjes, zynde het een, een Schilders, en 't

ander een Beeldhouwers Konft-Kamer , door Kreek.

28-0
150 Twee dito met Vrouwtjes en verder bywerk, door

denzelven. 22 - 10
151 Een Stukje met Beeüjes , door Dirk van Berge.

23-0
152 Een dito met Koetjes, door denzelven» 19 - 5
153 Een Landfchap in de hoogte met Ruinen, door Michm

Huysmans. 16 - o
G I J4 Eea
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IJ4 Een dito met Zandbergen in
?
t verfchiet, door den-

zelven. 15 - o
155 Een Landfchap., door denzelven. 12 - 15
156 Een dito met Figuure f door denzelven. 10 - 15
157 Twee Stukjes met Ruinen-, door Bailu. 16 - 5
158 Twee Landfchapjes, door Immdraat. 30 * o
159 Een Landfchap met Paaiden enFiguuren^

door den ouden Siérecht. (

160 Een dito met Bessen en Figuuren , door |

22-10

denzelven. .

' J
ïöi Een Landfchap in de hoogte meï Koeijen,'}

Schaapen en Figuuren, door denzelven. > 24-10
162 Een dito. Landfchap, dcoi denzelven. J
163 Een Landfchap, door denzelven.. en geftofièert, door

Minderboudt* 34-10
164 Twee kleine Landfchap]es, door cknzelven, en beide

gefloffeert, door Minderhoudt. 21-0
163 Een Stuïi met yerfcheide Keuken goedt, door Absho-

ven. 14 - 10

CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Nagélaaten door den Heer Jeronïmus Tonneman. Verhogt

demi. Qftober 1754. m Amfterdam.

E Triómph van Galatné , verzelt van Tritons en
Nimphen ^op kcoper heerlyk «^efchildert , door Han«

nibal Caratz\ Hoog i6| duim, breet 2ï| duimen.

400 - o
2 Mozes Vinding , een wonderbaarlyk fchoon fluk door

Pflw/ Veremees } hoog 25, breet 19 duimen. 400 - o
3 Daar eenige Soldaaten in een Bofch de Wagt houden

,

meefteragtig gefchiidert, door Salvator Rofa, hoog 25,
breet 17^ duimen. 52-0

4 Mariaas ^ Hemelvaart , zeer kunfHg, door H. Rottenha-

mer> zynde zo kapitaal als ooit van hem gezien is, hoog
25, breet 17 duimen. 460 - o

5 Mars en Venus, met de Hemelraad, een wonder fchoon
fluk, en van de alderaangenaamjfte trant> door denzelven,

,

hoog 24, breet 17 duimen. 300 - o
6 Een
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C Een kapitaal Stuk, verbeeldende Danaë met de Gouden
Reegen, en eenige Kindertjes benevens ander bywerk,
door H. GoltZius, van zyn allerfchoonfte dat 'er ooit

gezien is, hoog 6 voet 3 duim, breet 75 voet, 300 - o
7 Een weergaloos Schildery, graauwagtig'

gefchildert, verbeeldende het laafte A-
vondmaal, door Petrus Paulus Rubbens,
hoog 23 , breet 19 d'iimen.

8 De weerga ook in 't Graauw, zynde La-

zarus opwekking, voor 't minfte zofraay

als het voorgaande, door denzelven, en

hoog en breet als H vorige.

9 Een fchoon en ongemeen Stuk, verbeeldende een Bin-

nekamer, met twee Vrouwen en Kinderen, door An-
tcny van Dyk, hoog 29, breet 44 duimen. 380 - o

10 Een uitmuntend Kabinetftuk met Beelden en Bywerk,
waar in verbeeld worden de Werken van Barmhertig-

heid, ongemeen kunftig, door A. Ie Ducq, in de manier

van Dou, hoog 28, breet 45 duimen. 500- o
11 Een kapitaal Stuk, verbeeldende het fterfbed vanCleo-

patra, heerlyk van Ordinantie en Tekening, door G.
de LaireJJe, zynde zo goed als van hem bekendt is,

hoog 27, breet 34 duimen. 1550 - o
12 Een Heylige Familie , niet minder als het voorgaande ,

door denzelven, hoog 20, breet 22 duimen. 465 - o
13 Een Stuk, waar in verbeeld word eenige Gevangenen,

die weg gevoert worden, door denzelven, hoog i(5J,

breet 43 duimen. 80-0
14 Een Kabinet Stukje, zynde een Juffertje , dat op de

Viool de Gambe fpeelt, met een Heer die zingt, teder

eneel gefchildert, door Gabriel Metzu , hoog 14, breet

n§ duimen.
^

1405 - o
15 Een dito Kabinet Stukje , zynde een Juffertje die zit te

Teekenen, door denzelven, niet minder als het vorige

,

en dezelve hoogte en breette. 610 - o
16 Een extra kapitaal Stuk, verbeeldende een verkwiften-

de Vrouw of Spilpenning , met veel bywerk , door

Cornelis Trooft, zynde het befte dat van hembekend is,

hoog 27 , breet 24 duimen. 300 - o
17 Officieren die in een Verkeerbord fpeelen, door Gerard

Ter Burg, hoog 17, breet ia^ duimen. 157 - o
18 Een vrolyk Gezelfchap van Boeren, zynde een binnen

G 2 huysje^
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huysje, door Adriaan vanüflaade, uitmuntend fchocro

hoog 14J, breet 11 duimen, 305 - o
19 Een weergaloos Kabinet Stukje, zynde een Mannetje

met een Vrouwtje dat hem een glas Wyn fchenkt, be-
kend onder de naam van deNotenëter, door Jan Steen,

hoog 21, breet 16 duimen, 130 - o
20 Een dito zeer uitvoerig Stukje , verbeeldende een Maf-

querade of Bal, met veel bywerk, door D. van Dee*
ten , hoog 19, breet 25 duimen. 125 - o

21 Een extra kapitaal en kunftig Stuk, verbeeldende een
Drift van tien Oflen in een fraay Landfchap , bekend
onder de naam van de groote Ofle-drift, uitmuntend en
heerlyk gefchiidert, door Paulus Potter, zynde het

befte dat van hem bekend is, hoog 4 voet 8 duim, breet

7 voet 2 duim. 3110 - o
22 Een zeer fraay Stuk, zynde een aangenaam gezigt inde

Koekamp, zeer rykelyk geftoffeert met Koeijen, Paar-

den, Schaapen en Beelden, door Adriaan van de Velde,

zo heerlyk en fchoon, dat nooit beter by de Liefheb-

bers van hem gezien is, hoog 25, breet 30 duimen.

1500 - o
23 Een dito Stukje, verbeeldende het Zeeftrand van Sche-

veningen , met veele verdere Figuuren en Rytuigen,
zeer uitvoerig en curieus 'gefchiidert , door denzelven

,

hoog 15, breet 19 duimen, 260 - o
24 Een dito Kabinet Stukje met Beefljes en Beeldjes, zeer

uitvoerig, door denzeiven, hoog 8-, breet 11 duimen.

186 - o
25 Een zeer kapitaal Stuk met Beelden en Beeften, zeer

fchoon en eel gefchiidert , door Nicolaas van Berghem

,

zo goed als ooit van hem is gezien, hoog 24, breet 30
duimen. 800 - o

26 Een uitmuntend kabinet Stuk, zynde een Landfchap
met Gebouwen en diverfe Beelden, door A. Botb, hoog
26, breet 36 duimen, 210 - O

27 Een dito Stuk, niet minder als 't voorgaande , zynde
een Italiaans Landfchap met diverfe Beelden, door den*

Zeiven, hoog 24, breet 2p£ duimen. 61-0
28 Een extraordinair fchoon Stuk, verbeeldende een Win-

ter daar eenige Jongens malkander met fneeuwballeu
gooijen, zeer natuurlyk gefchiidert, door AJJelyn , an-

ders Krabbetje, hoog 27^ breet 32 duimen. 135 - o

29 Een
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29 Een uitmuntend Kabinetftukje, zynde een gezigt van
een Dorp, ongemeen gefchildert, door Jan van der
Heiden, hoog 14I, breet 19 duimen. 85-0

30 Een kapitaal en uitvoerig Bloemftnk, door P. van der

Elft y zo goed als van hem bekend is, hoog 30 , breet

23 duimen. 170 - o
31 Een fraay Stukje, graauwagtig gefchildert , verbeelden-

de de rapêeters, door Jaques Jordaans , hoog 14I,
breet 15I duimen. 31 - o

32 Een Landfchap met twee Beelden, zeer fraay gefchil-

dert, door A. Bloemaart, hoog34f, Dreet 29* duimen.

100 - o
33 Een Kabinetftukje, zynde een Wintergezigt, door Ja-

cob Ruysdaal , hoog I2f 9 breet 17 duimen. 70 - o

34 Een Sufanna met de Boeven , excellent gefchildert

,

door H.GohziuSy hoog 25, breet 36 duimen. 31-0
35 Een extra fraay en aangenaam Landfchap,*]

door Ifadk de Moucheron } hoog 2<5|, breet

22 duimen, I _
36 Een dito , zynde niet minder als het vori-

|

ge, door denZelven, hoog 2<5|, breet 22

duimen. J

37 Een dito Landfchap, door Gillis de Hondekoeter, zyn-.

de zo goed als van den Fluwelen Breugel, hoog 19,
breet 24! duimen. 41 - o

38 Een extra fraay Stuk, zynde een Porcelyne Schotel

met Vrugten, door W. Kalff, hoog 26 , breet 22 duir

men. 43-0
39 Een Familieftuk, hoog 27, breet 25 duimen. 44 - 10

40 Een Vanitas met Kindertjes, door Jacob de Wit.
61 ~ o

CR AIO N-T EEKENINGEN.
In breede Vergulde Lyften, met SpiegeUGlaazen daar voor,

ALLE DOOR
CORNELIS TROOST.

I *T Terbeeldende de Ontdekte Schyndeugd,*]

V daar de Man met zyn Knegt uitgaat

,

hoog 24, breet 19 duimen- j

G 3 2 Een
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5i5

2 Een dito , daar de Vrouw in
y
t Speelhuys l

met haar Jonker zynde , ontdekt word door I

haar Man
, hoog en breet als H vorige.

3 Een dito, daar de Meid met de Knegt vro- \6$0
lyk is , terwyl haar Heer en Juffrouw uyt

'

zyn , dezelve hoogte en breette.

4 Een dito , daar de Jonker uyt de Mand ge-

haalt wordt , en de Vrouw fmeekt aan haar

Man om vergiffenis , dezelve hoogte en breet-

te als voren.

5 Het Huwelyks-verzoek aan de Ouders van*
Saartje Jans, hoog en breet als de vorige.

6 Een Nagtligt, daar Reinier Adriaanfe komt
vryen by Saartje Jans , dezelve hoogte en

breette.

7 De Ontdekking van Jan Claafle , en daar

Saartje Jans inflaauwte valt: mede dezelve

hoogte en breette.

8 Een dito , zynde de Liftige Vryfter of de verfchalkte

Voogdt, insgelyks hoog en breet als voren. 160 - o
9 Een dito, verbeeldende Tartufle > van dezelve hoogte en

breette als voren. 132 - o
10 Een dito , verbeeldende de Ingebeelde Zieke , hoog 19

,

breet 23 duimen. 100 - o
11 Een Vrouwe Pourtraitje, hoog 15I, breet 10 duimen.

29-5
12 Het Pourtrait van den Kunftfchilder Cornelis Trooft,

door hem zelfs gefchildert. 35 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

fflagelaaten , zo door den berugten Kunftfchilder den Heer
Govert Flink, als door deszelfs Zoon, de Heer en Mr.

Fiïkolaas Antoni Flink, verkogt den 4. Novem-
ber 1754. in Rotterdam.

( NB. ) Deeze Schilderyen zyn alle gemeeten met

Voeten van 12 Duim.

I TT*EN kapitaal Stuk , verbeeldende een Heydenfche

jC^ OfFerhande aan de God Priapus , door Benedetto

Caf~
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Caflilione, zynde dit ftuk kragtig en kunfcig van ligt en
bruin, en daar in alles te vinden dat dien Meefter be-

roemt heeft gemaakt , hoog 3 voet x duim, brQQt 4 voet

2| duim. 50 - o
2, Het Pourtrait van Pietro AretiNO , door Titiaan

9

waar in men met een opflag van een Oog befchouwen
kan de groote fmaak van dien Meefter : hebbende dit

eertyds beruM: in \ Kabinet van de Heer Reynst , en
naderhand in

?
t Kabinet van Koning Willem de derde ,

zynde hoog 2 voet 10 duim ^ breet 2 voet 2 duim.

71 - o
3 Een kapitaal en e?itra fchoon Huk , verbeeldende het

besouw van Petrus , levensgroote , ongemeen ftout en
kragtig gefchiidert , en zynde fchoon en helder van cou-
leur

? dcor Guido 'Rerd , hoog 4 voet 2 duim t breet 3
voet 7 duim. 395 - o

.4 De Kruyfuig van Chriftus , dcor Aidreas Chiavoni,

zynde ongemeen kragtig wegens de hertstogten , en
fchoon en levendig van couleur, ó.it men toefchry ft aan
de vergulde grond van zyn Paneele, &c. hoog 2 voet

2i duim, breet 1 voet 6| duim. 20-0
5 De Onthoofding van Johanhes de Doper, door Jacomo
BaJJcm,heel in de manier gefchiidert van Pannens, zyn-
de dit gekomen byt het Kabinet van de Graafvan Aron-
del, hoog 4 vost 2 duim? breet 4 «roef* 20-0

6 Een fraay Stukje , vertoonende een Engel , verkondi-
gende het laafte Oordeel aan St. Jeronimus , door Guer-
fino Da Cento, hoog 12 duim, breet ió£ Ju/ra.

30-0
7 De Zegeninge van Ifa'ak aan Jacob , door Rojfo Flcrentino,

zynde zeer helder van dag en fraay van Kleeding &c,
hoog 1 voet 10 duim, breet 1 voet 4I duim. 16 - 15

8 Een fchoon ftuk met Italiaanfche Vrugten, door Cam-
pdolio , hoog 1 voet 7 duim, breet 2 voet £ duim.

40-0
9 Een flaapende Cupido, vol vuur en kragt gefchiidert,

en fchoon van Teekening, heel in de manier van Coreg-
gio, door H. Gentilefco, hoog 3 voet, breet 3 voet 9
duim. 40-0

lp Een fchoon Pourtrait van een groot Venetiaans Heer,
fchoon van couleur en kundig gefchiidert, door Par-
Vms , eertyds gekomen uyt het Kabinet van de Graaf.

G 4 vap.
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van Arondel
, hoog 3 voet 1 duim , breet 2 voet 5I duim.

27-0
11 Een dito Pourtrait, in alles kunftig gefchildert, zo wel

de handen als 't aangezigt, door Antonio Moro, hoog 3
8| dwmi , breet 2 voet 1 o dw/m. 36-0

12 Een Landfchapje, door FranciJco Mola, helder gefchil-

dert en zeer plaifant, hoog 8| , breet 14I duimen.

15-0
13 De Cafcade of Waterval van Tivoly, zeer natuurlyk

door Gobbo, hoog 1 voet 10 duim, breet 2 voet 11 duim.

10 - o
14 Een Offerhande by een Altaar , zynde ongemeen krag-

tig en kunftig gefchildert, door Nicolaas PouJJyn, hoog
1 voet lil duim, breet 4 voet i| duim. 81-0

15 Een fchoon Landfchap, door Pieter Paulus Rubbens,
hoog 2 <yo^ 1 dtt/'m , breet 3 voet £ duim. 58-0

16 Een dito excellent Landfchap, verbeeldende de Cafca-
de van Tivoii , dun en helder gefchildert, door Paulus
Bril, hoog 2 voet 4 duim, breet 3 voet 2 duim. 82-0

17 Een extra fraay Landfchap, door denzelven, zynde zeer
fchoon geftoffeert met kapitaale Beelden en Kindertjes,

door Hans Rottenhamer , alles kunftig, plaifanten zeer
uitvoerig gefchildert, hoog 1 voet 11 duim, breet 2 voet

5 duim. 475 - o
18 Een kleyn zeer uitvoerig Landfchapje , door denzelven

P. Bril, hoog 8 , breet n~ duimen. 2c - o
19 Een fraay Vrouwe Pourtrait met een Roosje in de hand.,

dun en eel gefchildert, door Antony van Dyk, zynde
Ovaal, hoog 2 voet 6 duim. 75-0

20 Een der Apoftelen met het Kruys op zyn fchouder, Le-

vensgroote , en ongemeen kragtig gefchildert , door
denzelven , hoog 1 voetSi duim, breet 1 voet 6 duim.

24-0
21 Een Venus en Cupido met verder bywerk, eel en uit-

voerig gefchildert , door Hans Rottenhamer , hoog 5^,
breet 6\ duimen. 47-0

%2 De Vlugt van Adam en Eva nyt het Paradys, extra

fraay, door Cornelis Poelenburg, zynde dit een der uit-

muntenfte ftukken van dien grooten Meefter,en in zyn
befte tydt, op de Romeinfe manier gefchildert, hoog

li J duim, breet 1 voet 2 duim. 118 - o
%% Een gufanna met de Boeven, zeer fchoon van Ordinan-

tie,
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tie, en uitvoerig gefchildert, door Nicoiaas Verkolje

,

van zyn befte tydt, hoog 13, breet lói duimen.
* 150 - O

24 Een Venus en Cupido , Dag en Kaarsligt, aardig ver-
heelt, op een Kapere plaat , door denzelven, hoog 8,
breet 6 duimen. 43 - o

25 Een fraay Landfchapje, vol gewoel van Schuitjes en
Beeldjes &c, dun en helder gefchildert, door den F/w-

weelen Breugel , hoog 9, breet 13 duimen. 82-0
26 Een dito Landfchapje, zeer plaifant en helder, door

den Ouden Breugel , hoog 10, breet 13 duimen. 17 - 10

27 Vier ronde Landfchapjes , kunftig en natuurlyk gefchil-

dert, door Francifcus Milé > hoog en breet over 'tkruys

%\ duim. 33-o
28 Rookende Mannetjes, zeer fraay en natuurlyk, door

David Teniers , hoog 8, breet 7 duimen. 47 - o
29 Een marcheerent Leger , vol gewoel, en zeer fraay ge-

fchildert, door Jacob van der Ulfft , hoog 1 voet, breet

10 duim. 86 - o
30 Een (luk met Dood Wildt en Jagt Gereetfchap , zeer

natuurlyk gefchildert, door M. de Hondekoeter , hoog 2
voet 2 auim, breet 1 voet 10 duim. 54-0

31 Een Jonge en een Meydt, fpeelende t'zamen met de
Kaart, by het Lampligt, ftout en natuurlyk gefchil-

dert, door Frans Hals, hoog I2j, breet io£ duimen.
16-0

32 Een Jongman in zyn Japon , zeer eel van couleur en uit-

voerig gefchildert, door Gotfried Scbalken, hoog 11,
breet 9 duimen. 59 - o

33 Jozephen Potiphars Huysvrouw, zeer fraay en uitvoe-

rig gefchildert , door Aart van der Burg , dienende dit

tot een weerga van Num. 23. zynde ook hoog 13 , breet

iól duimen. 32-10
34 Twee baadende Vrouwtjes, extra uitvoerig en aange-

naam gefchildert, door denzelven, hoog 14, breet rij
duimen. 22 - o

35 Een Groenwyf en Boer, die haar om den'

hals vat, vrolyk van couleur en fraay ge-

fchildert , door Jacob Torenvliet , hoog 1 1

,

breet 83 duimen.

36 Een dito, zynde een Man met een Snap-

haan op de Schouder, en een Vrouw met

42-0

Vo-
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Vogels &c. , door denzelven , zynde boog
j

en breet als
7
t vorige. J

37 Een Bacchenaal van Saters, Nimphen en Kindertjes,

vrolyk en kunftig gefchildert, door Matthys Wulfraat,
hoog i voet 3 duim, breet i voet 7I duim. 30 - o

38 Een kleyn plaifant Landfchapje, door denzelven, hoog

9 , breet 14! duimen. 17-5
39 Een Zee-Haven , zeer vrolyk en natuurlyk gefchildert

,

door Thomas Wyk, hoog 14I, breet \i\duimen. 21-0
40 Een Lievevrouw , ongemeen kragtig gefchildert in de

Romeinfche manier, door N. Rofendaal 7 hoog 3 voet

3 duim, breet 2 voet 8£ duim. 50-
41 Een Maria met een flaapent Kindje op de fchoot, zedig

en fraay van Ordinantie en fchoon gefchildert , door
Govert Flink, rond formaat, zynde 28 duim over 't

Kruys. 20-0
42 Een Batzeba , levensgroot 2 tot de Kniel) , niet minder

in Kunft als 't vorige, door denzelven > hoog 3 voet 8
duim , breet 2 votf8J duim. 40-0

43 Twee dito's, zynde d'Apo&eis Petras «nPauIus, zeer

kragtig en kunftig gefchildert, door denzelven , hoog x

voet 4 duim, breet 1 woef 1 duim. 50 - o
44 De Aanbidding der Koningen aan het Kindt Jezus , in

de manier van Rembrandt, in \Graauw, door den-

Zeiven, hoog 1 voet 2| dw/m, breet 1 9I <fwim.

45 Een oude Mans Tronie , zeer kragtig gefchildert m
vorige manier , door denzelven, in een Ovaal, hoog 2
voef 6 duim. 20-0

46 Een Pourtraft met een Muts op 't Hoofd, zynde Ri-
chardson, door Hem zelfs gefchildert, hoog 2 voet 3
duim, breet 1 voet io| öwim. 10 - 10

47 Een Landfchap, door A. van der Kabel, in de Italiaan-

fche manier gefchildert, hoog 2 voet 9 dw/m, breet 4
voet 11 di«m. 12 - o

48 Een vrolyk Gezelfchap , door , of in de manier van
Jean Milo anders Bihe , hoog 1 voet 3 duim , breet 1

voet 7 duim. 15 - 10

49 Een Boere-Gevegtje, zeer aardig, door P. Breugel,

hoog (jl, breet 13! duimen. 14 - 10
50 Een Jonge fpeelende op de Fluit, na, of in de manier

25 - 10

van G. Dou.
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Nagelaaten door den beroemden Kunflfchilder Jacob de Wit,

verkogt 24. Maart 1755. in Amfterdam.

Nota. In 7
t meeten der Stukken 9 is de Amfleldamfche

Voetmaat gebruikt.

1 TV 4"ARIA Magdalena in haar berouw, en in haar*

JLVX bekeerden ftaat: twee Beelden, levensgroote,

uitmuntend gefchildert , door P. P. Rubbens ; hoog 7
voet, breet 5 voet 3 duim. 180 - o

2 Chriftus met de Emmaüsgangers, ineen uitvoerig Land-
fchap vol Boomen en bywerk, een kapitaal Stuk, door
denzelven, hoog 2 voet 3 duim, breet 3 voet 7 duim.

295 - o
3 Een Heylige in een Schip, met een zeer onftuimige

Zee, extra kunftig uitgevoert, door denzelven , hoog

2j voet, breet 3 voet 3 duim, 300 - o
4 De Graflegging van een Heilige, gefchiedende door

verfcheide Engelen, heerlyk gefchildert, door denzel-

ven, hoog 2l voet, breet 3 voet 3 duim. 320 - o
5 De Geboorte Chrifti, met veel Beelden en bywerk >

zynde een uitmuntend Kabinetftukje, door denzelven,
hoog 2 voet, breet 1 voet 7 duim. 85-0

6 De Steeniging van Stephanus , met eenige Engelen in de
Wolken , vol werk , en niet minder dan het voorgaan-

de, door denzelven; hoog 2 voet 7 duim, breet 2 voet.

65-0
7 Een afneeming Chrifti van 't Kruys, een weergaloos

Stukje, heerlyk van Ordinantie, door denzelven , hoog
10, breet 14 duim. 305 - o

8 Een kapitaal uitvoerig Landfchap met Beelden en Beef-
ten, door denzelven, hoog % voet 3 duim, breet 3 voet

1 duim. 195 - o
9 De Geboorte van Ery&o , uit de Fabel-gefchiedenis

,

zynde een fraay ftukje, door denzelven, hoog 12 , breet

13 duim. 50 - o
10 Cecilia op den Orgel fpeelende : een model 1

yan een Platfondt uyt de Jefuite-Kerk te
|

Ant-
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Antwerpen, door denzelven
,
hoog i,bieet

ij voet. y 52 - o
11 De Onthoofding van Eugenia: een model

als het voorgaande , dooi denzelven, zynde
hoog en breet als voren.

12 De Vertooning des Chyns-penning aan Chriftus, zeer

kapitaal , door denzelven , hoog 5 , breet 7 voeten,

17 - 10

13 Judith het hoofd van Holofernus afhouwende, levens-

groote Beelden , door denzelven, hoog 7 voet , breet 5
o;o<?f 8 duim. 15 - 15

14 Een Manshoofd, blaazende op een Hoorn, door den-

zelven, hoog 1 voet. 17-0
15 De Dogter van Herodias, brengende het Hoofd van Jo-

hannes den Dooper aan Herodes: een extra kapitaal

Stuk niet levensgroote Beelden en fchoon van Ordi-

nantie, uyt de School van Rubbens, hoog 7 voet 2 duim><

breet 9 voet 6 duim. 68-0
16 Maria met het Kindje, in baar Glorieilaat verbeeld, een

uitvoerig ftukje, door Anthony van £tyfc,hoog 10 , breet

7 duim. 13-10
17 Een biddende Maria Magdalena, zynde een borflftuk,

zeer fraay gefchildert, door denzelven, hoog 3 voet 8

duim, breet 3 voet 2 duim. 105 - O
18 Een kapi taaie en uitmuntende Vanitas , met veel krygs-

geweer, inftrumenten en ander bywerk, fraay van Or-

dinantie, door denzelven, hoogó, breet ti? voeten.

IIO - O

19 Een oude Vrouwe Hoofdt, door denzelven, hoog
vcet , breet 1 voet 3 duim. 15 - o

20 Een kapitaal Stuk met levensgroote Beelden , verbeel-

dende Papëeters , heerlyk gefchildert , door J. Jor~
daans , hoog 6 voet /[duim, breet 8 voet. 130 - o

21 Een Heilige Famielje, in een fraaije krans met Vrug-

ten , zynde een fchoon ftnk, door denzelven, hoog 3
voet 8 duim , breet 2 voet 6 dunn. 25-0

22 Een Sater, zynde een BorftiTuk, door denzelven , hoog

2 voet 1 duim, breet 1 voet 8 duim. 10-0
23 Een kapitaal Stuk met Paauwen en ander Gevogelte,

meefteragtig gefchildert, Adriaanvan Utrecht* hoog 5
voet, breet 6 voet 10 duim. 59 -

24 Een Schoorfteenftnk met Kindertjes, verbeeldende de
•

"
Vier'
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Vier Getyden desjaars, uitfteekend fraay gefchildert,

door Jacob de Wit, hoog 2 voet 1 duim, breet 5 voet

éduim. 135 - o
en fraay Stuk met verfcheide Kindertjes met Vrugten

en Bloemen, door denzelven, hoog 3 voet 10 Jw/m,
breet 3 voet 8 Jwim. 200 - o

26 Een Bacchus met Vrugten, uitvoerig gefchildert, door
denzelven, hoog 3 voet 7 breet 2 <W£ 10 JwfT??.

145 - o
27 Vechtende Kindertjes om een Wyngaardrank, zeer le-

vendig gefchildert, door denzelven, hoog 3 voet 2 duim,
breet 3 voet. 155 - o

28 De Opftanding van Chriftus, een ongemeen fraay ftuk,

door denzelven, hoog 2 voet 3 duim, breet 1 voet 5
dwwz. 79 -

29 Mozes, feventig Richters over het Volk Ifraëls verkie-

zende : heerlyk en ryk van Ordinantie , zo als het in 't

groot door denzelven in de Raadkamer van 't Stadhuis

te Amfterdam is gefchildert; een ftuk alom bekend en
beroemd, en als een Meefterftuk des Kunftfchilders

geagt: extra uitvoerig, door denzelven , hoog 1 voet r
duim, breet 2 voet 6 duim. 140 - o

30 Dezelfde Verkiezing, anders van Ordinantie, door den*

zeiven, hoog 1 voet 10 duim, breet 4 voet 2 duim.

67 - o
31 Een dito, met eenige verandering, door denzelven,

hoog 9 duim, breet 1 voet 8 duim. 43-0
32 Het Pinxterfeeft, ongemeen fraay gefchildert, door den-

zelven, hoog 1 voet 6\ duim, breet 1 voet 1 duim,.

142 - o
33 Tobias met den Engel , door denzelven, hoog 3 voet

6~ duim, breet 2 voet 7 duim. 100-0
34 Maria met het Kindje, een fchoon ftuk, door denzel-

ven, hoog 2 voet 5 duim, breet 2 voet. 50 - O
35 De opgeregte kopere Slang inde Woeftyne :

*

een overheeriyk ftuk, ryk van Ordinantie,

en uitmuntend gefchildert, door denzelven

,

hoog 3 voet 8 duim, breet 4 5 duim.

36 Mozes het Water uit de Steenrotz flaande,

mede fchoon van Ordinantie , door denzel-

ven en van dez&fde hoogte en breette aWt voor-

gaande.

37 Een

>200 - O
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37 Eengekruyfte Chriftus, ongemeen kunftig gefchildert,

door denzelven; hoog 3 voet 6 duim, breet 2 voet 10
duim» 120 - o

38 Een dito, door denzelvenen van dezelfde grootte.65 - o
39 Een dito, door denzelven; hoog 2 voet 3 tfwim, breet

1 voet 7 dwim. 86-0
40 Een dito met Maria , Maria Magdalena en Johannes

:

een fchoon ftuk, door denzelvm; hoog 1 voet 8 duim ,

breet 1 voet 4 duim. 100 - o
41 Maria met het Kindje, door denzelven, hoog 2 <yo#

5 duim, breet 2 voet. 31 - o
42 Een Kindje met een Schotel, met Vrugten in de handt,

uitvoerig gefchildert, door denzelven , hoog 1 voet 9
dw*m , breet 2 uoef 2 duim. 60-0

43 Het Hoofd van Johannes den Dooper , omringd van
Seraphynshoofdjes , een heerlyk ftukje, door denzelven

,

hoog 10, breet 15 duimen. 85 - O
44 Twee Stuks, het eene Mars en Venus, het andere Vul-

canus en Apollo, door denzelven > hoog 2 voet ïduim,
breet 1 voet 10 duim. 45-0

45 De Tyd, Cupido de Vlerken kortende, door denzelven,
hoog 2i voet , breet 2 voet 10 duim. 15-0

46 Twee Stuks, zynde Bacchanaalen, vol werk en fraay

gefchildert qp Koper, door denzelven ; hoog I voet 6
duim, bveet 2 voet 3 duim. 130 - o

47 De Vier Euangeliften , in twee ftuks, door denzelven,

hoog 1 voet 5 dwim , breet 1 voet 2 duim. 50-0
48 Een extra fraay Schoorfteenftuk , verbeeldende de Vef-

taalfche Maagden, meefteragtig in H Graauw gefchil-

dert , door denzelven , hoog 5 voet 6 duim , breet 6
>voet 2 duim. 270 - o

49 ]Een dito, zynde Kindertjes , trekkende om een Wyn-
gaardrank, inH Graauw , zeer uitvoerig , door denzel-

ven, hoog 2 voet 1 duim , breet 4 voet 2 duim.

92-0
50 Eten Schoorfteenplint met Kindertjes, zinfpeelende op

de Kunften en Wetenfchappen, in
9
t Graauw gefchil-

dert, door denzelven, hoog 7 duim, breet 5
9 atoro. 405 - o

51 Een Schoorfteenftukje met fpeelende Kindertjes, in
9
t

Graauw, door denzelven, hoog 10 duim, breet 2 we*
I £?l«772. 96-O

32 Een
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52 Een dito, dcor denzelven, hoog 10 duim, breet 2 voet

1 duim. 102 - o
53 Een Romeinfch Krygsheldt, zich zeiven doorfteekende,

een Ovaal in 't Graauiv, door denzelven. 22-0
54 Een Zinfpeeling op de Dood ,zynde een flaapendt Kind-

je met by-werk, fraay in H Graauw gefchildert, door
denzelven, hoog 2 voet 10 duim, breet 3 voet 2 duim.

82-0
55 Het hoofd van Apollo , in een rond, in 't Graauiv,

dcor dznzelven, hoog en breet 2 i?oe* 3 duim. 62 - o
56 Het hoofd van Diana, als boven, en dezelfde groote.

43-0
57 Een oud Manshoofd, door denzelven, hoog 2 voet,

biïzt 2 vost 8 fijiu#ft. 31 - o
58 Een V^ööwshööfdf/w GraauvJ, door denzelven , hoog

2 $73';% breet 2 we* 2 fa 45 - o
59 Hal hoofd -van Gtèfces, in een rond, door denzelven.

10 - o
60 Een Stuk in Graauw , met fpeelende Kindertjes , door

ésnzelven, hoog 2 veeï A duim , breet 4 voe*. 10 - 10
61 Twee Si-uks met Kindertjes, door denzelven, hoog 10

breet 21^. 70-0
62 Béd Hööfd vstftMozesi fraay met couleuren gefchildert,

dênzelken, hoog 1 rJo& 8 duim , breet 1 voet 4
21 - 10

63 De Maagd en het Wapen van Amfteldam, met Pallas

en cle Eendtagt , en ander bywerk , door denzelven,
hocg 15 , breet 10 duimen. 25-0

64 Twee Stdkjési het eene Apollo, en het ander Diana:
uit de Fabel-gefchiedeniffen , door denzelven , hoog 15,
breet ic duimen. 46 - o

65 Twee dito's: het eene Nepthunus, en het ander, de
Geboorte van Cupido, door denzelven, hoog 14, breet

11 duimen. 35 - o
66 Twee dito's : het eene Meleager en Attalanie , en het

ander de Hoorn des Overvloeds, met Kindertjes, door
denzelven, hoog 17, breet 11 duimen. gr - o

67 Het Huwelyk, zinnebeeldig verbeeld door een zittende

Vrouw en verfcheide Kindertjes die haar Eigenfchap-
pen te kennen geeven, vol werk, dcor'denzelven, hoog
Joj, breet 14! dwzm. 31 - o

68 Hercules in de Wieg, twee Slangen doodende , met
uyt
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uitvoerig bywerk, verbeeldende de dapperheid, doos
denzelven, hoog i&£ , breet n duim. 15-10

69 Twee Stukjes , het eene verbeeldende de Ooft-Indifche

Compagnie, en het ander de Africaanfe Handel, door
denzelven, hoog 14, breet duimen. 23-0

70 Vyf Borftftukken op een Stuk gefchildert, door denzeU
ven, hoog 2 votf 2 duim, breet 1 uoe* 9 duim. 6\ - o

71 De Boodfchap aan Maria, door denzelven, hoogiuotf
8 duim, breet 10 duim. 12 - o

72 De Verryfénis,door dfflt&Pvm, hoog 15, breet u dw/ra.

40-0
73 Maria, gekroond wordende in de Wolken, vol werk,

door denzelven, hoog 2 uoej 3 daim, breet 1 voet 5
dwz'm. 31 - o

74 Africa, door denzelven, hoog 14, breet 9 duimen.

10 - o
75 Chriftus aan het Kruis tuffchen de Moordenaars, een

uitvoerig (tukje , door denzelven. 2 1 - o
76 Chriftus aan *t Kruis , waar by Maria , Maria Magdale-

na en Johannes , door denzelven. 45 - o
77 Een Pot met Bloemen , na Jan van Huyfem , door den*

zeiven. 49 - o
78 Een Italiaans Landfchap , zeef uitvoerig gefchildert ,

door Ifaüc de Mouchèron, hoog 3 voet 5 duim, breet 4
voet 1 duim. 35 - o

79 Een Gezicht van de Monkelbaans Tooren, extra net,

door J. Ten Kompe , hoog 14, breet 16 duimen.

141 - o
80 Een Landfchap , 'door Momper gefchildert

, *|

en geftoffeert, door Breugel ,
hoog 2 voet, !

breet 3 voet 5 Jwwi. > 49 - o
81 Een dito van dezelve Meejlers, hoogte en

J

breette tf/j vooren. J
82 Twee dito Stukjes, door dezelven, hoog 1 voet 7 duim,

breet 2 4 owr». 20-10
83 Een Buitenhuis , met een flaapende Heer en andere

Beelden en bywerk , na Metzu. 21 - o
84 Een Mans - Pourtrait , gefchildert door C. Troofl.

32 - O
$5 Een Pourtrait, door Titiaan, 20-0
S<5 Een Kruifiging Chrifti, door Erasmus van Rotterdam;

gynde een egt ftukje, 't welk Houdbraken aanhaald in,

het
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het Leven der Schilders, eerfte Deel pag. 18 en 19,

31-0
57 Een extra fraay Platfond {tukje 9 in een vergulde

Lyft, door Jacob de Wit. 33 - O
58 Een dito op een Raamtje , door denzelven. 30-0

89-167 Voorts volgen op de Catalogus nog 78 dito Plat-

fond ftukjes en 1 Saalftuk, door denzelven, wel-
ke ieder apart Verkogt zyn ; dog alzo geene Verbeet*

dinge daar van gemelt worde , maar alleen waar ,

en voor wie dezelve in 't groot gemaakt zyn , voor
Zo verre zulks bekent fchynt te zyn geweeft, en dat
door de geene , die daar Jpeculatie in beeft, altoos in

gemelde Catalogus kan worden nagegaan : zoo hebbe

bet genoeg geagt, bier in 't generaal daar van aan te

merken en te melden, dat de Pryfen van dezelve
" 79 Num. fzomen rcndeeren een Somma van

1862 - 15

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wylen den Wel Ed. Geflr. Heer Gillis van
Hoven, in Leven Schepen en Raad der Stad Amftel-

dam &c. &c. Verkogt den 24, Maart 1755.
in Amfteldam.

1 TT^EN extra fraay Stuk, zynde een Batailje , zeer uit*

jLL/ voerig en curieus gefchildert, door Philip Wou*
werman

, hoog 14, breet 18 duimen. 510 - O
2 Een dito, niet minder, zynde een Valkenjagt, met di-

verfe Beelden en Paarden, door denzelven, hoog 2 voet

1 duim, breet 2 voet 4I duim. 61 - o
2 Een uitmuntend Kabinetftukje, zynde een Pennefny-*

der, door Adriaan van Qflaaae, hoog 9* , breet 8 dui-

men. 390 - o
4 Een extra fraay kapitaal Stuk, met een Pauw, Kalkoe-*

nen, Haan, Hennen, Duiven en ander Gevogelte, door
M. de Hondekoeter, zo fchoon en eel gefchildert, als-

van hem gezien is, hoog 5 voet 8 duim, "breet 7 voet 8

duim. 420 - a
5 Een dito, niet minder als 't vorige , met Zvvaanen,

H Paan-
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Paauwen en andere Vogelen , door denzelven, hoog 5
voet 3 duim, breet 7 voet 4 duim. 310 - 6

6 Een dito met dood Gevogelte en veel bywerk, door
denzelven, hoog 2 voet 8 dwim, breet 2 a;o# 3 dw/m.

90-0
7 Een dito, met Gevogelte en bywerk, door denzelven ?

hoog 2 uo^ 8 dw/m, breet 2 iwê 3 rfttim, 40-0
8 Een kapitaal Stuk, zynde een Harte-Jagt , door den

Ouden Weninx , hoog 6 <yoe* 2 dui/ra , breet 8 voet 8
Jwi'TTC. 25 - O

9 Een Hofgezigt, met diverfe Beeldjes, door denzelven?

hoog 3 voet 3 Ja;;», breet 2 vo^f 8 15 - o
10 Een fraay Landichap , met Beeftjes en Beelden , door

A. Begyn, hoog 1 voet 2 duim, breet 1 voet 6 duim.
28-0

11 Een Binnehuisje met Beeldjes, ongemeen fraay, door
Kornelis Bega, hoog 14*, breet 12 duimen. 150 - o

12 Een uitmuntend Kabinetstukje , zynde een Kaftanje-

brader, met Beeldenen Beeftjes, door Lingelbag,hoog
1 voet 6 duim, breet 1 voet &| duim. 140 - o

13 Een kapitaale Zee-batailje , door denzelven, hoog 2 voet

10 duim, breet 4 voet 1 dwwz. 82-0
Ï4 Een Kerk van binnen te zien , met Beeldjes en diverfe

Lichten, ongemeen fraay, door De Lorme, hoog 2 voet

3 daim , breet 3 voet 2 140 - o
15 Een dito , zynde een Roomfche Kerk, door D. van

Deelen, hoog 2 voet 14 duim, breet 3 voet 1 dwiVw.

80-0
16 Een hangende Fefton met Bloemen, door Minjon, ex-

tra fraay, hoog 14, breet 17^ duimen. 80-0
17 Een Borftftuk , met een Bloemkrans behangen, extra

fraay, door Pater Zegers, hoog 3 voet 9 breet 2 voet

ij duim. 70 - o
ï8 Een Heer met een Vrouwtje, zittende aan een Tafei

te eeten, door Gerbrand van den Eekbout , hoog 10,
breet 8 duim. 50 - o

lp Een Officier een Juffertje by de hand hebbende, door
denzelven , hoog 9 , breet 8 duimen. 32 - o

20 Een Vrouwtje met een Bloempot in de hand, in de ma-
nier van Dou, hoog 11 , breet 8 J duimen. 36-0

21 Een Vrouwtje met Haring en ander bywerk, door den-

zelven, hoog 13 , breet 11 duimen. 38 - ïo
22 Een
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22 Een Haringwyfje, door J. Viclor, hoog 9, breet 7
duimen. 27 - o

23 Een Boere Herberg , met Beelden en Paarden, door
denzelven, hoog 2 voet 6 duim, breet 3 voet 5 daim.

32 - 10
24 Een Heilige Famielje, door Sebafliaan del Piombo, hoog

4 voet 4 dttf'm , breet 3 voet 5 duwz. 25-0
25 Eenige Saters en Vrouwebeelden, door J. Jordaans

,

hoog 4 uoef 2 dw*m, breet 3 4 J«im. 14 • 10
26 Een Officier met twee andere Beelden, zynde een Nagt-

ligt, door Hontborfl, hoog 3 voet 1 duim, breet 4 voe*

1 dw**m. 17-0
27 Een fraay Landfchap, door van Kejfel, hoog 2 voet 4

dawz , breet 2 uo« 8 dwira. 41-0
28 Een Landfchap met diverfe Beeftjes, docr Willem Ro~

myn, hoog 1 voet 8 duim, breet 2 i?oe* 1 iw/m. 31 - o
29 Een dito, door denzelven, hoog 12, breet 14 duimen.

14 - o
30 EenGezigt van den Berg Vefuvius,door W. Schellinks

,

hoog 3 voet , breet 2 6 d«//w. .35"
31 Een Landfchapje , door- Meijering , geftoffeerd door

A. van de Velde, hoog 10, breet 14 duim. 68 - o
32 Een Landfchap , door Paulus Bril, op Koper gefchil-

dert, hoog 8fv breet lil duimen, 25 - o
33 Een dito, door den Ouden Moucberön, geftoffeert, door

Lingelbag, hoog 2 voet 1 duim, breet 2 voef 5 dttëm.

23.- o
34 Een dito, door denzelven, hoog 2 voet 10 duim

7
breet

2 voef 5 Ju/'m. 18 - o
35 Een kapitaal Landfchap met diverfe Beelden en Beeften,

zeer uitvoerig, door Roeland Xavery, hoog 2 voet 5
rftt/m, breet 5 voer 3 Jttf'm. 34-10

36 Een Boeren Binnehuisje, door Thomas Wyk, hoog en
breet 13 duim. 24-0

37 Een dito, door denzelven, 25 - o
38 EenGezigt van een Kerk van binnen, door EmanuU

de Wit, hoog 2 voet 1 duim , breet 1 voet 6 duim.

12 - 10

39 Een Boeren Kermis , vol gewoel , door Droogjloot

,

hoog 2 voet 7I dtwn, breet 3 voet 8 dwwz. 31 - o
40 Een dito, door Gerrit Lundenx > hoog % voet 6 duim,

breet 3 voet 1 duim. 34 "

H 2 4 1 Een
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41 Een Gezigt in Noorwegen, door A. Everdinge, hoog
1 voet 5 duim, breet 1 voet 8 duim. 10 - 10

42 Twee Stuks Landfchappen , door Molyn. 10 - o

43 Een Bacchenaal , door P. Holflein. \ _ Q
44 Een dito, door denzelven. j

*

45 Een leggende Venus, met een Cupido, door J^w Neek.
16-0

46 Het Pourtrait vati Prins Fredrik Hendrik, levensgroo-

te, door Miereveld. 10 - 10

47 Een Stuk met Fiindertjes , Bloemen en Krui- f|

den, door Otto Marce lis. > 11 - o

48 Een dito, door denzelven. J

49 Een Stuk met Vogels, na M. de Hondekoeter. 18 - jo
50 Een VrouwV-Pouitrait, met een Kruis en Bloemen in

cte hand, kunftig en Meefteragtig gefchildert, hoog en

breet 4 voet 6 duim. 11 - O

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Naagelaaten byden Hcere cn Mr. Gerard Bicker van Zwie-

ten , Heere van Zwieten, &c. &c. Verkogt den 4. April

1755. in 'sGravenhage.

Nota. Vermits tri de Catalogus der Scbilderyen , door wylcn
gemelde Heer van Zwieten in deszelfs leeven verkogt

den 12. April 1741. (in \ werk van wylen de Hr. G.
Hoed te vinden, 2de Deel, pag. 10 & leq.) De meefte

Schilderyen van deeze Catalogus ook gevonden voorden

,

zo hebbe het goed gedagt , hy ieder voorkomend Stuk daar
Van, tevens hier aan te vjyzen deszelfs Nummer in eerfl-

gem. Catalogus, en tot ivelke Prys '{ zelve toen gekomen
en opgehouden is.

'

I T^EN zeer fraay Stuk, verbeeldende de Vier Gety-
JLy den van het Jaar, door Guido Rheni> \ioog$voet

9 duim, breet 9 voet 3 duim , alles met Rhynlandfche
maat gemeeten. 129 - o
Nota. In bovegem. Catal. van 12. April 1741. word

dit Stuk ook op Num. 1 . gevonden
,
dog ten naa-

me van Raphael d'ürbino , zcekerlyk zal torn

door
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door kenden en Hefhebbers geoordeelt zyn zelve

niet van dien Meejier, maar van Guido was , of
ten minflen meer fcheen te zyn, en waaromme het

dan ook hier dus gefield zal' weezen: zynde H zeU
ve Stuk toen gekomen en opgehouden tot 200 - o

% En kapitaal Stuk, verbeeldende Maria, Sr. Anna, Jo
fepK en Jefus, zeer kragtig gefchildert, door Lucas Jor-
daans, hoog 6 voet 4 duim, breet 5 voet. 99 - 15
Nota. In voorgem Catalogus flaat dit Stuk Num. f,

en is toen gekomen en opgehouden tot 180-0
3 Een Venus en Adonis, door N. Pousjïn, hoog 3 voet.

2' duim, breet 3 voet 9 duim. 106 - o
Nota. In eerflgem. Catalogus flaat dit Stuk Nufri.

ja. en is toen gekomen en opgê&oudc tot 150-0
4 De Geboorte ChrifH, zeer curieus, door Carlo Marat*

Ti, hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet. 120 - o
Nota. ïn gemelde Catalogus word dit Stuk gevon-

den op Num. 18. en is toen gekomen tot 126 * o

j Een Fruitftuk met een Vrouwebeeld, zeer kragtig ge-

fchildert, door de Napelfche Dreugel, hoog 3 voet 7J
duim, breet 4 voet 83 duim. 84 - o

6 Een dito niet minder, zynde een weergaa, en hoog en

breet als vooren. 77-0
Nota. Deeze 2 Stukkenflaan in eerflgem. Catalogus

op Num. 19 en 20, en zyn toen t*zamen gekomen
en opgehouden tot 290 - o

7 Een Gezelfchap in een Dorp, daar van Dyk en Rub-
bens met de Kaart fpeelen, en Brouwer daar by zit,

met veel Figuuren, zeer fraay gefchildert, dooi' Aiio-
ny van Dyk , hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet 8 duim.

328 ~ o
Nota. In voorgem. Catalogus flaat dit Stuk op
Num. 26. en is toen gekomen en opgehouden tot

250 - o
8 Een Manspourtrait met een Rabath en Goude Ketting,

door denzelven
, hoog 2 voet, 1 duim , breet 1 voet

9f duim.
_

130-0
9 Een Pourtrait van Milaidy Herberts , tot de voeten uit,

excellent gefchildert, doof denzelven, hoog 2 voet 7
duim, breet 1 voet 8 duim. 65-0
Nota. Dit Stukflaat in eerflgem. CatalogusNum. 27.

zynde toen opgehouden tot 88-0
H 3 10 Een
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10 Een Zwynejagt, door P. P. Rubbens, gaande in Prent

uit, hoog 7 voet 3 duim, breet 9^ voet. 80 - 5
Nota. In gem. Catalogus flaat dit Num 30. en ivas

toen gekomen en opgehouden tot 240 - o
11 Hercules onder de Kameniers van Omphalé fpinnen-

de , word by het Oor getrokken, door die Princesfe ,

door denzehen, hoog 5 voet 10 duim, bxeet 5 voet

3 duim. 102 - o
Nota. Dit Stuk word op voorgem. Catalogusgevon-

den op Num, 31. zynde toen gekomen tot 100 - o
12 De Geboorte van Chriftus met agt Figunren , zeer fraay

door denzehen. 110 - ö
Nota. In gem. Catalogus flaat dit Stuk op Num.32..

en is toen gekomen m opgehoude tot 420 - o
13 Maria Hemelvaart, volfiguuren, zynde zeer kapitaal,

door denzehen, hoog 2 voet 4! duim, breet 1 voet 61
duim. 81 - o
Nota. In voorfz. Catalogus flaat dit Stuk op Num.

34. en is toen gekomen en opgehouden tot 200 - o

14 Een Bacchus met een Rhynfche Roemer, door denzeU
ven , hoog 2 voet 9 duim , breet 2 voet 2 duim. 40-0
Nota. Dit Stuk word in gem. Catalogus gevonden

op Num. 35. en is toen gekomen tot 120-0
15 Een Pourtrait van een Vrouw in 't Groen gekleed, met

een Kap, en een Spiegel in de hand, door denzeïven,

hoog 2 voet 5 duim , breet 2 voet. 52 - o
Nota. In gem. Catal. flaat dit Stuk op Num. 36.

zynde toen gekomen en ingehouden tot 150 - o
16 Een Maria met het Kindje en twee Engelen, dootAnt,

van Dyk, hoog 2 voet i£ duim, breet 1 voet 9 duim.

70-0
Nota. In gem. Catal. word dito Stukje van dezelf-

de hoogte en breette, egter zonder melding van
bier by zynde tvjee Engelen , gevonden Num. 37.
ten naame van Rubbens; dog of dat nu 't zelf-

de is, dat hier ten naame van A. van Dyk flaat ,

kan , boe denkelyk bet ook is, als juifl het zelfde

fujet en formaat inhoudende
,

egter met geen ze-

kerheid gezegt nog hier gefield worden, alleen is

Zeeker.dat 9
t voorfz. dito Stukje toen gekomen en

opgehouden is tot • 54 -0
17 Maria Hemelvaart, op een kopere plaat, zeer curieus,

•

:'r
" "" '•"

J ' '

' ' 'dooi
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door Cornelis Poelenburg, hoog 13I ,breet ioen | duim.

183 - o
Nota. Dit Stukje fiaat in voorgem. Catalogus op

Num. 176. en is toen gekomen en opgehouden tot

150 - o
18 Chriftus in Gethzemane, door den Fluweelen Brengel ,

hoog 1 voet , breet 1 voet 3 duim.
. 84 - o

Nota. In gem. Catalogus ftaat dit op Num. 43. ten

namen van Rottenhamer en Breugel, zynde toen

gekomen en opgehouden tot 82-0
19 De Reiniging der Joden in de Woeftyne , zeer kapi-

taal/ door H. van Baaien en den Fluweelen Breugel,

hoog 4 voet 10 duim, breet 5 voet 8 duim. 218 - ö
Nota. Uit gem. Catalogus Num. 45. hlykt : dit Stuk-

je toen gekomen en opgehouden is tot 520 - o
20 De Schaaking van Proferpina, zeer uitneemend gefchil-

dert, door denzelven, en 't Landfchap en Bloemen ,

mede door den Fluweelen Breugel, hoog 15, breet 20
duim. 293 - o
Nota. In gem. Catalogus komt dit Stukje voor op

Num. 47. zynde toen gekomen en opgehouden tot

250 - o
21 Een Naakt Vrouwtje te Bed leggende , daar Mercurius

wil in de Kamer komen, dog door de Kamenier te rug

werd geftooten, door Frans Mieris den oude , in den
Jaare 167Ó. hoog p| , breet 7^ duim. 224 - o
Nota. Dit Stukjeftaat in gem. Catalogus op Num.

53. en is toen gekomen en opgehouden tot 300 - o
22 Het Pourtrait van Mieris en zyn Vrouw , met een

Moor , cjie vrugten prefenteert, zeer uitvoerig, door
hem zelfs gefchildert , hoog 14 , breet 11 duim. 202 - o
Nota. Uit voorgem. Catalogus Num. 54. blykt, dit

Stukje toen gekomen is tot 190-0
23 Een Man, {tellende een Viool de Gambe, met een Ta-

fel, daar op een Roemer Wyn ftaat, en verder by-
werk, door denzelven, in den Jaare 1680. hoog 7 en
breet 6 duim. 161 - o
,Nota. In gem. Catalogusftaat dit Stukje Num. 56.

en is toen gekomen en ingehoude tot 250 - o
24 Een Juffrouw met een oude Vrouw, die haar een Brief

brengt, en een Hondje , vol' werk , door denzelven,

Anno 1680. hoog X0|> breet 8 duim. 202 - o
H4 Nota.
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Nota. Dit Stukje komt voor in gem. Catal. op Num.
57. zynde toen maar gekomen tot 195-0

25 Een Nagtligt, verbeeldende een Man met een Uil en

bywerk, door denzelven, Anno 1675. hoog 10S, breet

8 duim. 186 - o
Nota. In gem. Catal. flaat dit Stukje op Num. 58.

en was toen gekomen en ingehouden tot 195 - o
2<5 Een Man met een Glas Wyn in de hand, Meid ?Wyn-

gaard, Fiool, en verder bywerk, door denzelven , hoog
11 en | duim, breet 8§ duim. 44-0
Nota. Dit flaat in gem. Catal. Num. 59. en is toen

maar gekomen en opgehouden tot 27-0
27 Een Hermiet in een Boek leezende , met een f'raay Land-

fchap , en verder bywerk , door Gerard Dou , hoog
1 voet 1 duim, breet 11 duim. 144 - o
Nota. In voorfz. Catal. flaat dit flukje Nnm. 67.

zynde toen gekomen tot 96 - o
28 Een oud Mans Pourtraitje, zeer curieus gefchilderd

,

door denzelven, hoog , breet 5f duim. 28-0
29 Loth met zyn Dogters, in 't graauw, door den Ridder

van der Werf, hoog 1 voet i\ duim, breet 10 en |

)

duim. 55-15
Nota. Ia gem. Catal. Num. 74. word V zelfde

Stukje, zonder melding van in 'f graauiu , ge~

vonden; zynde toen gekomen en opgehouden tot

150 - o
30 Een Juffrouw met een oud Man , die haar een ftuk

Goudt prefenteert, en een Bloempot met Bloemen, in

een fraay Landfchap , zeer uitvoerig , door den Ridder
Karei de Moor, hoog I voet 4 duim, breet 1 voet 1

duim. 245 t o
Nota. Dit Stukje flaat in gem. Catal. Nnm. 97. en

is toen gekomen en opgehouden tot 350-0
31 Een Maria Magdalena, niet minder dan 't voorgaande,

door denzelven, hoog 1 voet, breet icï duim. 84-0
Nota. In gem. Catal. flaat dit Stukje op Num. 80.

zynde toen gekomen en ingehouden tot 195 - o
52 Abrahams OfTerhande, door David Teniers ,

zynde van
de befte van hem bekend, hoog 1 voet ui duim, breet

2 voet 6 duim. 230 - Q
Nota. Dit flaat in voorfz. Catal. op Num. 82. en

is toen gekomen en opgehouden tot 350 - o.

33 Een
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33 Een fchoon Landfchap met een drift Koeijen en Scha-
pen, en verfcheide Beelden, door dmzelven, hoog 2
voet 7 duim, breet 3 voet 7 duim. 130 - o
Nota. In gem. Catalogus Jlaat dit Stukje Nnm. 82*

zynde toen gekomen tot 120-0
34 Danfende Boeren , door denzelven, hoog 14, breet 18

ffo/m. 130 - o
Nota. Dit word in gem. Catal. gevonden Num.84.

zynde toen maar gekomen tot 95 - o
35 Een dito Keegelfpel , vol figuuren , door denzelven ,

hoog 1 votf , breet 1 voet 6 duim. 105 - o
Nota. Dit Stukje Jlaat in voorfz. Qatal. Num. 85.

en is teen gekomm en opgehoude tot 100 - o
36 Een Overheerlyk Kabinet-Stuk , verbeeldende de Arka

Noachs, zeer ryk van Ordinantie, en zeer uitvoe-

rig, door den Flmveelen Breugel ,hoog 1 voet 10 duim,
breet 3 voet 10 duim. 393 - o
Nota. In gem. Catal. jlaat dit Stukje Num. 96. en

blykt toen gekomen en ingehouden te zyn tot

300 - o

37 Een zeer kapitaal Stuk, verbeeldende een Markt vol

gewoel, met een groot Landfchap, door denzelven,

hoog 1 voet 10 duim , breet 2 voet % duim. 263 * o
Nota. Dit Stukje jlaat in voorfz. Catal. Nnm. 97.
zynde toen gekomen en ingehouden tot óco - o

38 Een dito fraay Landfchap, zynde het Bos van Soigné

met Wagens en Figuuren, door denzelven, hoogivoet
1 duim, breet 1 voet 6 duim. 128 - o
Nota. In gem. Catal. komt dit Stukje voor cp Num.

99. zynde toen gekomen tot 300 - o

39 Jefus dragende het Kruis, met zeer veel Figuuren, zyn-
de extra curieus gefchildert, door denzelven, hoog 5,
breet 7 duimen. 215 - o

40 Jefus Gekruifigt, niet minder kapitaal, zynde een weer-
gaa van het voorgaande, door denzelven , hoog en breet

als vooren. 210 - o
Nota. Deeze 2 Stukjes jlaan in gem. Catalogus

Num. 100 en 101. en zyn toen fzamen gekomen
en opgehouden tot 450 - o

41 Een zeer fraay Landfchap met een Rivier en Scheepen,
vol gewoel, door denzelven, hoog 7 en ~, breet iq

duim, 195 - o
H s Nqpu
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Nota. Dit word in voorfz. CataL gevonden Nnm.
102. en is toen gekomen en opgehouden tot 230 - o

42 Een Landfchap met Beeftjes, door P. Potter, hoog r

voet l duim , breet 1 voet 6 duim. 74-0
Nota. Dit flaat in gem. CataL Num. 119. zynde

toen maar gekomen en opgehouden tot 13-0
43 Een Wintertje met een Sleetje , en eenige Figuuren op

het Eis /door Philip Wouwerman ,hoog 1 voet 3 duim,
bfeet 1 voet 6 duim. 220 - o

44 Mars en Venus te Bed leggende in het Huis van Vulca-<

mis, metCupidoos en ander bywerk, door N. E. P. 3

zynde zo goed als van Rottenhamer y hoog 1 voet

duim y breet 2 vaet 4 duim, 60-0
Nota. In gem. CataL flaat dit Stuk Num. 142. zyn-

de toen gekomen en opgehouden tot 75 - o
45 Een Vrouwtje met Naaywerk, door Metzu, hoog 8,

breet 7 duimen. 100 - O
Nota. Dit Stukjeflaat in voorfz. CataL Num. 144. en

is toen maar gekomen en ook opgehouden tot 49-0
46 Een Juffrouw voor haar Toilet zittende , met een Brief

in de hand, door denzelven, hoog 8 en |, breet 7 en |
duimen. 145 - o
Nota. In gem. CataL komt dit Stukje voor Num.

145. zynde toen maar gekomen tot 72-0
47 Verkeertfpeelders,door Adriaan Brouwer, puik goedt,

hoog 1 voet \ duim, breet 1 voet 5 duim. 59-0
Nota. dit flaat in voorfz. Catalogus op Num. 150.

en is toen gekomen en opgehouden tot 60-0
48 Een Landfchap met verfcheide Figuuren , door Corn.

Poelenburg y
hoog gl , breet 12 duimen. 98-0

Nota. In gem. CataL flaat dit Stukje Num. 177.

zynde toen 'gekomen en opgehoude tot 80 - o
'49 Midas met de Zang-Gcdinnens, door denzelven, hoog

ï voet 8| duim, breet 2 voet 6\ duim. 134 - o
Nota, Dit Stukjeflaat in gem. CataL op Num. 178.

, en is toen gekomen en opgehoude tot 150-0
50 De Koning der Wouwouwen en verder Gevogelte,

door J. B. Weninx > hoog 3 voet 9 duim, breet 4 voet

61 duim. 78-0
Nota. In voorfz. CataL flaat dit Stuk op Num. 187.

zynde toen maar gekomen en ook ingehouden tot

35 "
ji Een
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i Een zeer fraay Landfchapje , door Paulo Bril , hoog 6,

breet 9 en | duimen, 64 •* 6
Nota. D# &w£je Jfaa* m gem. Catal. Num, 210. era

toen gekomen en opgehouden tot 95 - o
% Een zeer fchoon Landfchap , door den ouden Griffier ,

hoog n| duim, breet 1 voe? 2 en \ duim, 73-0
Nota. In gem. Catal,flaat dit Stukje op Num. 224.

Zynde toen gekomen en opgehoude tot 71-0
>3 Een flaapent Vrouwtje, daar Mercurius uit de Deur

werd geftooten, door F. van Mieris, hoog 9? duim,
breet 7^ duim» 64 - o
Nota. if^ zelfde Stukje flaat hier voor Num, 21.

van den ouden Frans van Mieris, dus dit wel
een Copie daar na fchynt te vueezen.

54 Het Melkboertje , door Jan Steen,hoog 1 voet ui duim,
breet 1 voet 7 duim,

' 172-15
J5 Een Battaille, door Bourgonjon, hoog 1 voet 4 Jttiw,

breet 1 voet 7 dw/m. 48-0
56 Simeon in den Tempel, door Rembrandt, hoog 2 voet

4 Jn/m , breet 2 voe*. 80 - o
57 De Graflegging Chrifti, door denzelven, hoog 3 voet

8 Jtt/m, breet 3 voet. 61 - o
58 Een Landfchap met Beelden en Beeftjes , door Karei du

Jardin, hoog 2 voet 3 duim, breet 1 voeJ nj duim.

150 - o
59 Een naakte Vrouw die gekamt word, door Jan Lievens,

hoog 3 voet 7 duim y breet 3 voer 3 duim, 44-0
60 Een Herder en Herderin , door Qöypel , hoog 1 voet

5 duim, breet 1 voet il duim. 48 - o
61 Een Landfchap met Beelden en Beeftjes, door A. van

de Velden, hoog 1 voet , breet 1 voet 3 duim, 89-0
#2 Een Stuk, verbeeldende de Liefde, door een Italiaanjch

Meefler, hoog 4 voet 4 Jw/m, breet 3 vee* 7 duim, ztm-
der Lyft. 24-0

63 Een Spaanfe Prins, door een onbekend Meefler , hóóg 7,
breet 5 duimen. 14-0

64 Een Marmer Basreliëf, verbeeldende Apollo en Daph-
né. 61-0

65 Een leggent Vrouwtje van Yvoor op een zwart Voetje.

17-0
p6 Twee Mamiere Antique Hoofden, in zwarte Lyften.

20-0
CAi
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wykn den Heer Raad en Oud Burgemecf*

ttr 9 Mr. Jan jacob van Mansveldt. Verkogt den

8. April 1755» binnen Utrecht.

Nota. De Schilderyen zyn gemeten met de Utrechtfcbe Voet-*

maat van 10 duim in de voet.

1 TT^EN extra uitvoerig en
1

plaifant Landfchap, ver-

JL-/ beeldende een Boere-Kermis , door Adriaan van
de Velden 1 breet 3 voet 1 duim, hoog 2 voet Sduim.

86 - o
2 Eenfchoon en uitvoerig Stuk, verbeeldende de Hifto

rie van Jofeph en zyne Broederen, door N. Knufpher,
breet 2 voet, hoog 2 voet 6 duim. 116- o

3 Een Stuk verbeeldende Piramus en Thisbe , door den-

zeiven, breet 1 voet 6 duim, hoog 11 duim. 19 - o
4 Een Hiftorie- Stukje, door denzelven, breet 1 voet 2

duim, hoog 1 voet 3 Jw;m. 14-0
5 Een kapitaale OnftuimigeZee, door L. Bak-

buifen, breet 2 W£ 5 *ftw», hoog ruim 2

6 Een dito, zynde een weerga, verbeelden- f3 5-
~

de een woelige Zee, door denzelven > breet

en hoog a/j voren,

7 Een fïaaije Zeehaven, door G. 5. Wcninx , breet 1

voe^7 Jt//m, hoog 2 uo#. 27-10
8 Een dito Zeehaven, door denzelven, breet 1 voet 8fjj

duim, breet 1 votf 6 dwwz. 17-
9 Een Jagt-ftuk met Figuuren, Honden en doodt Wilt,

door denzelven, breet 2 votf 9 *feM, hoog 2 voe* 5
dttim. 58-0

io Een curieus Rhyngezigt, door Herman Sagtleven ,bttox

1 r , hoog 8 duimen. 51-0
,

11 Een dito Landgezigt, door denzelven, breet 1 voet 9I
tóf», hoog 1 voet 5 duimen. 55 - o

12 Een Pap-eetfter by de Kaars > door G. Schalken, breet

8 Att'm, hoog 1 voet. 38 - 10
• >;•:; 13 Eea
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[3 Een zeer curieus Landlchapje , met veelT

floffagie ,
op koper , door den Fluweelen 1

Breugel , breet 7, hoog 4 duimen. r 45 - o
f4 Een dito, Watergezigt, zynde een weer-

1

gaa , door denzelven. j
[5 Ken Landfchapje, door denzelven, breet x voet 9 duim,

hoog 1 voet 4 dnim. 16 - o
ló Een uitvoerig Landlchapje , door oude Hondekoeter,

breet 1 votf 5 duim, hoog 1 2 Jw/tti. 17 - o
[7 Een fraaije Bloemkrans, door Pater Zegers, met een

fraai Middel-Stukje , verbeeldende: Maria met het Kind-

je, als van Rubbens; breet 2 voet 4 duim, hoog 3 voet

2 duim. 15 - o
[8 Een zeer fraaije Anticqfe Offerhanden in een Land-

fchap, doorG. deLairesfe, breet 1 voet 6 duim, hoog
1 voet 4 duim. ico - o
Een zeer natuurlyk Landfchap , verbeel-")

dende een Zomer,door Aart van der Neer ,
j

breet 2 voet 5 duim, hoog 1 voet 1 du/ra. ^114 - o
20 Een dito weergaa , verbeeldende een Win-

j

ter, door denzelven. J
21 Een Grappige Alchimift, door Jan Steen, breet 11,

hoog I5§ duimen. 73 - o
12 Een zeer uitvoerig en aardig Gezelfchap met een Rom-

melpotje, doot denzelven, breet 1 voet 2 duim, hoog
1 voet 5 duim. 64 - o

23 Een zeer fraaije Battailje, door J. van Lint, breet 2 voet

2 duim, hoog 1 voet 7 Jw/m. 31 - 10
i»4 Een dito uitvoerige Battailje, door denzelven, breet

3 voet , hoog 2 voet 2 duim. 24 - p
25 Èen Ruft op de Jagt, dooi P. Wouwerman, breet 11,

hoog 7£ duimen. 40-0
26 Een zeer natuuriyk Binnen-huisje , verbeeldende een,

Koperflagers Winkel, door Thomas IVyk, breet 1 voet:

2 duim, hoog 1 voet 2 duim. 35 - o
27 Een fchoon Landfchap vol ftofFagie , door Jacomo de

Heufih , breet 4 voet 5 auim,hoogz voet 5 duim. 82-0
28 Een dito Landfchap, door denzelven, breet

T

2 voet 8 dwim, hoog ruim 2 . 43 - o
29 Een dito weergaa, door denzelven. J
50 Een kapitaale fchets, door denzelven. \ 06 - in
31 Een dito, door denzelven. ƒ

32 Een
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32 Een kapitaal Landfchap, door den Brabandfcbe Huis-

mans, breet 3 voet 1 duim , hoog % voet 5 duim. 37 -
<

32 Een extra kapitaale en uitvoerige üoeren-vreugdt, doo

J. Af. Molenaar, breet 3 voet 75 afaim, hoog 2 voe

3 Jkïtw. 47 .

34 Een Bordeeltje, zeer goed, door denzelven. 60 -

35 Een kapitaale Boere-vreugd , door denzelven. 1

36 Een dito weergaa, door denzelven. ƒ 31 -

37 Een zeer fraay Stukje, verbeeldende de Onthoofding

van Johannes den Dooper , door den Ouden Gerard Hoet
,

breet 1 voet 8 duim, hoog 2 voet 1 duim. 37 - ic

38 Een dito, verbeeldende de Vinding van Mo-
'

zes, door denzelven, breet 15, hoog I2j
duimen. 40 - c

39 Een dito weergaa, zynde Chriftus met de
Emmaus-gangeren , door denzelven.

40 Een zeer fraay Muficeerend Gezelfchap, zeer uitvoe-

rig, door denzelven, breet 13, hoog 10 duimen.

20 -

41 Een uitvoerige Corps de Guarde , door Ant. Palamedefz ,

breet 1 voet 5I duim , hoog 1 voet 2| duim. 19 - «

42 Een Gezelfchapje, door denzelven, breet
*J

1 voe* 3§ dnjra, hoog 1 uoeJ 1 duim. 28

43 Een dito weergaa , door denzelven. J

44 Een uitvoerig Kerkje, door Emanuel de Witt, breet

2 voet 3 Jwim, hoog 1 voet 9 duim. 23 - o

45 Een extra kapitaale en uitvoerige Boeren-vreugd , door

jD. Vinkebooms, breet 4 voe* i| daim, hoog 2 voe?

10 - 10

46 Een fpeelende Lierman , door denzelven, breet 1

4 Jttiw, hoog 1 uoef. 18 - 5
47 Een dito weergaa, «ynde een Binnen-huisje met een In-

quartiering van Militairen > door denzelven. 19 - 15

48 Een Jofeph, Maria en het Kindje, door A> Houbraken,

breet 10, hoog 12 duimen. 21 - o

49 Een Mans-Pourtrait , zoo fchoon als van van Dyk ,

breet 2 voet 2 duim, hoog 2 votf 6 duim. 10 - o

50 Twee Pourtraiten , doorMw. 13 - o
51 Een kapitaal Landfchap, door van der Kabel. 13-10
52 Een kapitaale Vismarkt, door Helmont , breet 4 voet

4 du/rn, hoog 3 voet 2 dw*m. 21 - o

53 Een naakt Vrouwe-beeld by de Kaars, door G. Hond*

horfl,
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ïorft, kreet 1 voet 8 duim, hoog 2 voet 4 duim*
12 - 10

54 Een Pleifter-plaats /door Dirk Stoop /vreet 1 voet 9 duim

,

hoog I 1»« 3 18 - 10

55 Een dito Pleifter-plaats, door denzelven. 15 - 10
56 Een uitvoerig en natuurlyk Landfchapje, door E. Mu*

randt, breet 1 voet 61 duim, hoogji voet 3 duim.

10 - o
57 Een Landfchapje met Paardjes, door denzelven, breet

1 voet 3 duim 9 hoog 1 vo#. 12 - 5
58 Een Heiligie Perfonagie , door Poelenbnrg , breet 3

,

hoog 4 Jw/m. 10 - o
59 Een Barbiers-Winkel, daar een Boer ver-')

bonden word, door van der Elfl, breet 11
j

duim , hoog 14 duim.
J>

43 - o
60 Een Boere Praótizyn , door denzelven , zyn- |

de een weergaa van de voorgaande. j
<5i Een curieus uitvoerig Bloemftukje , door denzelven

,

breet 1 voet 4 duim 9 hoog 1 voet 7 atoz. 19-10
62 Een Stuk met Bloemen en Vrugten , door Cornelis de

Heem, breet 2 votf ruim, hoog 2 votf 5 duim ruim.

30 - 10
63 De Hiftorie van Bathzeba, door Grebber. 13 - 5
64 Een zeer kapitaal en uitvoerig Landfchap , door van

Battem, breet 6 voet 3 Jw/m, hoog 6 voet 1 dn/ra.

17 - 10
65 Een fraay Landfchap , door Cornelis Sagtleven. 17 - o
66 Een kapitaal Grotwerk, door de Hooge. \
67 Een dito kleinder, door denzelven. j

°

68 Een kapitaale Zee, door A. Willaarts. \ .

69 Een dito, Storm, door denzelven. j *"
*

70 Een kapitaal Stuk, door J. C. Droog floot. 13 - 10
71 Twee dito's, zyndeeen paar, door denzelven. 16 - 5
72 Een dito , verbeeldende den Schilder Joofl Cornelisfen

Droogfloot , met bywerk, door hem zelfs. 16 - o
73 Een zeer uitvoerig Bloemftukje

? door Chrifliaan Luyks*
13-0

74 Een uitvoerig Landfchap, door B. Borkulo. 16 - o
75 Een fraay Landfchapje, door de Beyer. 18-15
76 Een dito Landfchapje, door den ouden de Heus. 12-0
77 Een Pleifter-plaats, door H. Verfchuuring. 13 - 15

78 Een
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78 Een Zinnebeeldig Stukje in 't Graauw, door den HeU
jcbcn Breugel. 12 - o

79 Een Badt van Diana , dooi Abraham Wiltaarts. 13 - o
80 Vier Zaal-ftukken , door D. Dalens. 77 - o
81 Drie dito, door dcnzelven. 41 - iq
82 Het Pourtrait van Jan Kuiper , anders genaamt Jan

Prafiizecr , zynde dit het Origineele, met meerder by-

werk als in de Prent, die na het zelve gemaakt is ; zeer

natuurlyk en kunftig,door den vermaarden Kunft-Schil-

der J. NL. Quinkhardt. 61 - o
83 Het Pourtrait van Tryn van Leemput, die het Kafteel

van Vredenburg te Utrecht, in den Spaanfchen tydt,

mede geattaqueert heeft. 18 - O
84 Het Pourtrait van Ceneau van Hasfelaar, die de Stadt

Haarlem, indien zei ven tydt mede gedefendeert heeft.

26 - o

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wylen de Heer Solliciteur Militair Willem
van Haansbergen, en andere Liefhebbers. Verkogt den

19. Junii 1755. Op der Kunft- Schilders Con-
frérie -Kamer, in'sGravenhage.

1 I ,^EN kapitaal Stuk, verbeeldende het gefprek van
JLv Chriftus met de Samaritaanfche Vrouw , extra

fchoon en kragtig gefchildert, door Lucas Jordaans,
van zyn allerbefte tydt

, hoog5 voet 2 duim, breet 4 vcct.

250 - o
Nota. Bier voor Pag. 82. Num. 2. blykt het bove-

gem. Stuk toen ook tot gelykefomme van 250 - o
is gekomen : En hier na , in de Catalogus der ver*

kogte Schilderyen van wylen den Hr. Agent Lor-
mier, is Num. 147. te zien, het zelfde Stuk toen

aldaar verkogt is voor 1000 - o
2 Een extra fchoone Valke-Jagt met veel Beelden en Paar-

den geftoffeert, zeer uitvoerig, door Philip Wouwer-
man. 100 - o

3 Twee
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3 Twee extra fchoone Landfchappen met Beelden en
Beeften, zeer uitvoerig, door Jan en Andries Botb.

106 - O
4 Een Turkfe Zee-Haven, vol gewoel van Menfchen en

Beeften, zeer fraay, zoo van Ordinantie als Schilde-

ring, door Johan Lingelbacb. 60-0
5 Een Stuk, verbeeldende een Sufanna, zeer fchoon vaa
• colorit, en kragtig gefchildert, door P. P. Rubbens.

(58 - o
6 Een Bacchenaaltje, zynde een Schetz, door denzelven.

21-O
7 Het Pourtrait van Rubbens , zeer fraay, door Antony

van Dyk. 40-0
8 Een fchoon Stuk , verbeeldende : daar Mozes het Wa-

ter uit de Steenrotz flaat , zeer kragtig en uitvoerig ,

door H. van Baaien en den Fluweelen Breugel. 59 - O
9 Een dito, verbeeldende het Aardfe Paradys, zeer fraai

en uitvoerig, door gem. van Breugel en H. Rottenba-

mer. 41-0
10 Een Maria Magdalena in Devotie leggende, door voorn.

Rottenbamer. 26-5
11 Twee kleine Landfchapjes met Figuurtjes, zeer uitvoe-

rig, door den Fluweelen Breugel. 44 - ö
12 Een dito Zeeftrandje, met verfcheide Figuuren, zeer

fraay , door denzelven. 21 - 10

13 Een fraay Landfchap, door Facon, zynde rykelyk ge-

ftoffeert, door voorn, van Breugel. 38-0
Nota. De 2 voorgem. Stukjes en derzelver groots

kan men zien hier voor Pag. 84. Num. 20 en 19.

alwaar ook blykt dezelve tot 50 en tot 37-0
toen gekomen zyn.

14 Een fraay Kaarsiigtje, zynde een Pennefnvertje in zyn
Comptoir, zeer uitvoerig, door Gerard Dou. 50 - o
Nota. De groote of maat van 't zelve fluk\e blykt

bier voor Pag. 85. Num. 28.

15 Een oud Vrouwe Pourtraitje, zeer fraay, in de manier

van Rembrant , gefchildert door denzelven. 31- o
16 Een Stukje, verbeeldende twee drinkende Vrouwtjes,

zeer fraay en uitvoerig gefchildert, door Adriaan van
Oftaade. 57 - o

17 Een dito, zynde twee drinkende Boertjes, zeer na-

tuurlyk, door demiven* 30 - o
I No-
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Nota. De twee voorgem. Stukjes en derzelver groote

kan men zien hier voor Pag. 84. Num. 25 en 26
18 Een Boere Gezelfchapje, zeer fraay, door denzelven.

40-0
lp Een dito Gezelfchapje, niet minder fraay, door denzet-

ven. 40-0
20 Een dito Stukje met zingende Boertjes, zeer plaifanten

uitvoerig gefchildert , door denzelven. 40 - 5
21 Twee dito vrolyke Gezelfchapjes,zeer aardig en fraay,

door denzelven. 40 - o
22 Een Binne-Huisje met drinkende en Rokende Boertjes,

door denzelven. 21 - 10
23 Een Boere-Stukje , zeer aardig en uitvoerig , door Jan

Steen. 42 - 10
24 Een Boertig Pourtraitje, door denzelven. 13-0
25 Twee Boere Gezelfchapjes , zeer fraay en uitvoerig,

deor Kornelis Du/art. 51 - o
26 Een Vrolyk Gezelfchap , extra fraay, door Kornelis

Bega. 40-0
27 Een fraay Stukje, zynde een Officier, zittende met een

Roemer Wyn in de hand, en verder bywerk, zeer uit-

voerig , door Gabriel Metzu. 42 - o
28 Twee fraaije Stukken, verbeeldende een' Marcus An-

tonius en Cleopatra: en 'tander, de Dood van Cleo-
patra, extra uitvoerig, door Ottomar Elger. 95 - o
Nota. Gemelde Stukken en derzelver groote blykt

hier voor Pag. 84. Num. 22. zynde daar geko-

men tot ico - o
29 Twee fraaije Rhyn-Gezigte, zeer plaifant en uitvoe-

rig, door Herman Sagtleeven, van zyn befte tydt

65-0
Nota. Voorgem. Stukken en derzelver groote kan
men ook zien hier voor Pag. 85. Num. 31 07132.

zynde daar apart verkogt tot 50 en 30 en dus

30 Een kapitaal Stuk met Beeften en verder bywerk, zeer
fraay en aangenaam , gefchildert in de manier van Adr.
van de Velde, door Johan van Gooi. 26-0

31 Een dito weergaa, in gemelde manier, niet minder
fraay dan 't vorige , door denzelven. 31 - o
Nota. Hier voor Pag.S4.Num. 15. worde de twee

gem> Stukken , en derzelver groote ook gemelt,

tfzamen 80-0

zyn*
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Zynde toen t'zamen geveilt en gekomen tot

140 - o
32 Een dito fraay Stuk met Beeften, door denzelven, zyn-

de geftoffeert, door H. van Limborcb. 65 - o
33 Een dito weergaa, door denzelven, en geftoffeert als

voren. 31 - o
Nota. gem. 2 Stukken en demiver groote kan men

ook zien hier voor Pag. 84. Num. 16. alwaar
blykt dezelve toen geveilt en gekomen zyn tot

120 - o
34 Een kapitaal en plaifant Landfchap, zeer fraay en uit-

voerig gefchildert , door Jacob Ruysdaal. 74-
35 Een fraay Landfchap , door Frederik de Moucberon ,

zynde fraay geftoffeert, door Adr. van de Velde.

35-o
36 Een dito fraay en uitvoerig Landfchap , door Hakken

,

en geftoffeert door Johan Lingelbach. .33 - o
Nota. Het gem. Stukje kan men ook zien bier voor

Pag. 86. Num. 54. zynde toen gekomen tot

27-0
37 Een plaifant Landfchapje , met een Jagt-party daar in

,

zeer uitvoerig, door j. van Hugtenburgb. 32-0
38 Een dito Landfchapje, waar in een Harte-Jagtje, extra

uitvoerig, door Aariaan van de Velde. 29 - 10

39 Een fchoon Jagt-Stuk, met Figuuren, Honden, Vo-
gels, en verder Bywerk, door Gio BaptiRa Weeninx.

40 - 10

4P Een kapitaale Wilde Zwyne Jagt , zeer fchoon en na*

tuurlyk, door Roeland Xavery. 23 - 5
41 Twee Stille Watertjes met Scheepjes, zeer uitvoerig,

door Willem van de Velde. 54 - 10

42 Een dito, onftuimig Watertje vol Scheepjes, met een

opkomend Onweder , extra fraay , door denzelven.

43 Een zeer fchoon Land- en Water-Gezigt, door Gerrit

Berkheyden. 37 - o
44 Een fraaije Zee-Haven, extra fchoon en aangenaam,

door H. van Minderhout. 44-0
45 Een Italiaans Zee-Haventje, zeer plaifant, door Adam

Willaarts. 25 - o
46 Een Vrouwe-Hoofd , levensgroote , extra fchoon en

o

kragtig, door Cigniani. 60-0
47 EenI 2
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47 Een fraay Stuk , verbeeldende de Al-Amorefpeelders#
kunftig gefchildert, door Michel Angek de la Bataille.

37-O
Nota. Het gem. Stuk en deszelfs groote kan ook ge"

zien worddn hier voor Pag. 85. Num. 41. zyn-
de daar gekome tot 26-0

48 Een dito , zynde de Hiftorie van 't Water der beproe*

ving, kragtig gefchildert, door Ludovico Caratz.

31-10
49 Een Heilige Famielje, zynde Maria, Jofeph en 't Kind

Jezus, zeer fchoon gefchildert, door Nicolaas Pousjïn.

36 - o
Nota. Het zelve Stuk en deszelfs groote kan men

ook zien hier voor Pag. 83. Num. 5. akvaar
blykt H zelve toen gekomen is tot 79 -

50 Een fraay Kindje met verder bywerk, zeer aangenaam,
door Z. du Main. 20-0

51 Twee extra plaifante Landfchappen met Ruinen &c,
zeer fraay, door Watteau. 85-0

52 De Prediking van johannes in de Woeftyn , zeer fraay,

in de manier van Ph. Wouwerman ,
gefchildert door

H. Verfchuuring. 36-0
53 Dezelfde Hiftorie , kragtig en goed , door Sebaftiaan

Franks. 26 - 10

54 Een fraay Stuk, verbeeldende Adam en Heva in 't Pa-

radys, zeer uitvoerig en kragtig, door Jan van Kesfel.

35-o
55 Abraham met Hagar en Ifmael , kragtig en goedt , door

Rembrant van Rhyn. " 21 - o
56 Een Kers-Nagtje

, kunftig van ligt en bruin , door den-

zeiven. 10 - 10

57 Een fraai Stuk , verbeeldende de Werken vart Barmhar-
tigheid, zeer uitvoerig, door Pieter Breugel. 30 - 10

58 Een kapitaal Stuk , daar ze Kout en Heet blazen uit

eene Mond, kragtig en fchoon, door Jacob Jordaans.
22-0

59 Een Silenus, zeer fraay, door denzeiven, met bywerk
van Vrugten &c, door F. Snyers. 30-0

60 Een fraay Stuk , verbeeldende het Oordeel van Paris

,

zeer plaifant, door J. E. Bifet. 33 - 10

61 Een dito, zynde Venus met Cupido, zeer fraay, door
Gerard de Lairesfe, 31 - 10

62 Een
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62 Een vrolyk Gezelfchap, extra fraay en uitvoerig, door

J. M. Molenaar. 54 - o
62 Twee dito Boere Gezelfchapjes, zeer uitvoerig, door

den ouden Sebaftiaan Heemskerk. 33 - 5
64 Een dito vrolyk Gezelfchap, door H. Potuyl. 18 - 5
65 Een Mufigeerend Gezelfchapje , door la Haye.

18 - 10
66 Een Binne-Huisje met Boertjes, zeer fraay, door Da-

vid Teniers. 27-0
67 Een Boere Woning met verder bywerk , zeer natuur-

lyk en uitvoerig, door Kornelis Dekker. 25 - 10
<53 Een Keukenftuk met veel Gereedfcbappen , zeer uit-

voerig, door Kornelis Delff. 16 - 10

69 Een weergaloos Gebouw, door Dirk van Deelen, zyn-

de geftofleert met Heeren en Dames , die ter Jagt gaan

,

zeer fraay op een Paneel van een Stuk, 37 - o
70 Een fraaije Kerk in Megchelen, door Pieter Neefs.

28-0
71 Een dito Kerkje, zeer uitvoerig, door Eman. de Wit.

15 - 10

72 Een Stukje met Fruit en Bloemen, zeer fraay en uit-

voerig, door Coenraad Roepel. 24-5
73 Een fchoon Bloemftuk, door Veerendaat. 24-5
74 Een excellent Fruitftuk, kragtig en zeer natuurlyk,door

P. Snyers. 34-5
75 Een fraay Bloemftukje, door Juffrouw Weninx.

18-0
76 Een dito Bloemftukje, door Jan de Heem. 16-0
77 Een fraay Fruit en Bloemftukje , door Marco da Fiori.

78 Een fraay Pourtrait van den Burgemeefter Tulp, zeer

uitvoerig en goed gefchildert,inde manier van G. Dou.

79 Het Pourtrait van Koning Willem de III., door Con-
flantyn Netfcber. 24-0

80 Een dito van de Princesfe Emilia van Orange, door
denzelven. 15 - 15

81 Een fraay Vrouwe Pourtraitje zeer uitvoerig, door de

jonge Frans van Mieres. 23 - o
82 Een fraay Landfchap, door Eglon van der Neer, zyn-

de geftoffeert met een Diana op de Jagt ., zeer uitvoe-

15 - 10

25 - o

rig, door/2. Rottenhamer,

13
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Nota. Het gem. Stukje en deszetfs groote vind men
ook hier voor Pag. 87. Num. 68.

83 Een dito Landfchap met Figuuren, zeer uitvoerig, door
Paulus Bril. 22 - 10

84 Een plaifant Landfchapje , éoor Jan Both. 35 - 10

85 Een dito Landfchapje, door denzelven. 15 - 15
86 Een Landfchap met Jagers en dood Wildt, zeer uit-

voerig, door Peter Gyjen. 21 - 15
87 Een fraay Landfchap met Beelden en Beeften , door

Franciscus Milêe. 25-0
88 Een dito Landfchap met Beelden en Beeften, door Dirk

van Bergen. 25-0
89 Een dito Landfchap met Beelden en Beeftjes , door Si-

mon van der Does. 25-10
90 Een Landfchapje met Beeftjes, zeer aangenaam, door

Jan van der Meer. 19 - 5
91 Éen klein fraay Landfchapje, door Cornelis Poelenburg.

10 - 10

92 Een dito plaifant Landfchapje, waar in een Badje van
Diana, door denzelven. 10-15

93 Twee dito Landfchappen met Fabels uit Ovidius , zeer

uitvoerig, door N. Molenaar. 38-0
94 Een dito Landfchap met Figuuren , door denzelven.

15 - 15

95 Een plaifant Landfchap, door Gasdar. 17-0
96 Een dito weergaa , door denzelven. 15-0
97 Een fraay Landfchap, door, of in de manier van A.

Elshaimer. 25 - 5
98 Twee plaifante Landfchapjes , door Brandt. 23 - 10

99 Twee dito zeer uitvoerige Landfchapjes, door de Voi-
nen. 29-0

100 Twee dito Landfchapjes , door F. BreydeL 24 - 15
100* Een fraay Gezigt van 't Huis te Brederode, door 5a-

lomon Ruysdaal. 25 - o
ipi Een dito Buiten-Gezigt, waar in Heeren en Dames

ter Jagt gaan , door Jan Maas. ï8 - 10
102 Een dito Zee-Have Gezigtje, zeer plaifant, door R.

Griffier. 21 - o
103 Twee Stukjes met dood Wildt, zeer natuurlyk, door

VergeJon. 16-10
104 Een Godenen Godinnen-Maaltydt, zeer goed, door

Maarten van Heemskerk. 19 - 5
105 Een
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105 Een Maaltyd van Mars en Venus , kragtig en goed ge-
fchildert, door Ferdinant Bol. 15 - 15

106 Een Teekenaar of Student , door Jacob Torenvliet.

18-0
107 Twee Docloors t'zamen difcoureerende , door A.

Diepraam. 17-15
108 Een klein aardig Stukje , zynde Hair om Hair , door

Adriaan Brouwer. • 10-10
109 Lot met zynDogters, zeer plaifant gefchildert , door

te Moïne. 17 - o
110 Een dito plaiCant Stukje , zynde een Diana met Boog

en Pyl, door L. de la Htre. 12 - ia
111 Twee kapitaale Stukken, verbeeldende een, de Zee-

Goden en Godinnens, met eenige Hoorns, Schulpen
en verdere Zee-Gewasfen: en 't ander, de Jagt-Go-
dinnens met eenig Wild , Honden en Aard-Gewasfen

,

zeer fraay en uitvoerig , door een goed Hoogduits

Meefler. 25-10
112 Een Landfchap met Beeften, zeer fraay, mAdr. van

de Velde, gefchildert, door J. van Gooi. 36 - 10
Een dito Landfchap met Beeften , na Paulus Potter

,

door denzelven. 31- o
113 Twee zeer fraaije Gezigten van Venetien, door Ca-

natetti. 23 - o
114 Een Heilige Familie kragtig en goed, door Francifca

Albana. 18-15
115 Een St. Laurentius de Martelaar , door Dominiquin.

11 - 10
116 Een Heilige Famielje, door Carlo Maratti. 15 4 15
117 Een dito Famielje, zeer aangenaam van colorit, door

Titiaan. 15 - 10
118 Een St. Pieter, in 'tGraauw, zeer kragtig , door den-

zelven, 10-10
119 Een St. Jan Baptift in de Woeftyn, door Jofeph Ar-

pino. 15-10
ï2o Een Chriftus Hoofd, zeer kragtig en fraay, doorGw/-

do Rheni. 16 - 10
121 Een flapende Kupido, door denzelven. 18 - 10
122 Een Venusje met Kupido, zeer goed, door Paul Ve~

ronees. 17 - 5
123 De Romeinfche Livia, door Francisco Parmegiano.

17-5
I 4 124 Twee
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124 Twee fraaije Stukjes in Waterverwen, zeer uitvoerig,

door J. van Bronkborfl. 30-0
125 Vier dito uitvoerige Miniatuur -{tukjes, in vergulde

Lyftjes met Glafen 'er voor. 30 - 10

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

By een vergadert door den Heer Jan Karei van der Meir ,

verkogt in Wiflei-Geld den 2^.Jmii 1755.
binnen Antwerpen.

1 TT^EN fraay Stuk, verbeeldende een Valkenier, zit-

J2j tende op een greys Paardt in een Landfchap, door
Antboni van Dyk. 132 - o

2 Een extra fchoon Landfchap met Figuuren en JÏeeften

,

door Gerbrant van den Eekbout. 154 - o
3 Een extra fraay Stuk, verbeeldende een Goden -Feeft,

zeer ryk van Ordinantie, door Jan Steen. 103 - o
4 Een diro , zynde Venus , welke Mars in 't Harnas doed

kleden , zeer fchoon gefchildert , door, of in de manier

van H. Rottenkamer, . 104 - O
5 Een fraay Landfchap, met Figuuren en Beeften, door

N. van Bergbem. 108 - Q
6 Een zeer uitvoerig Fruitfluk , door Jan Davids de Heem.

72 - Q
7 De Lieve Vrouwe-Kerk te Antwerpen, zeer fraay, door

P. Ncefs. 55 - Q
8 Een Zwaan broedende op haar Neft, in eeu fraay Land-

fchap \ door P. P. Rubbens. 44-0
p Een Pallas, zynde een Schetsje, door denzelven. 22 - iq
jo Twee Pourtraiten , zynde Albertus en Ifabella , na

denzelven. 38 - 9
% 1 Een Dianaatje , na denzelven, 15 - 10
12 Een kapitaale fraaije Ordinantie, door Rembrandt.

44 -

13 Een fraay Stuk, verbeeldende een Feefthouding, door

J. Jordaans. 32 - o
Ï4 Een extra fchoone Kop, door G. Flink. 45-0
ij Een fraay Landfchapje met Figuuren

f
door JanBreugef.

51 - o
16 Een
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16 Een dito Landfchapje met Figuuren en Beeften, door
denzelven. 46-0

17 Een Landfchapje met Figuuren, door E. van der Neer.

38 - o
18 Een Landfchapje met Figuuren , door P. Wouwerman.

25 - io

19 Een Converfatie van vyf Boertjes , door A. Brouwer.

47-0
20 Een dito Stukje , door A. van Ojlaade. 31- o
21 Een dito, door Izaak van Ofiaade. 23 r o
22 Een fraay Stukje, door G. Schalken. 30-0
23 Een Badt met naakte Vrouwtjes, zeer uitvoerig, door

Kornelis Poelenburg. 30-12
24 Een Stukje, verbeeldende een Engelfche Schrynwerker

met een Scheerefliep, zeer uitvoerig, door een onbe-

kendt Meefter. 43-0
25 Een dito, op een Kopere Plaat , zeer fchoon gefchil-

v dert, door een Italiaans Meefler. 30 - 10
26 Een Wintertje, zeer uitvoerig gefchildert, op een Ko~

pere Plaat, door Peter van Breda. 38 - 10
27 Een Landfchapje met Figuuren en Paarden , zeer fraay

op een Kopere Plaat , door denzelven. 31 - 15
28 De Vlugt van Maria en Jozeph , door Vertangen.

16 ~ 10

29 Twee Stukjes, zynde een , daar Chriftus gevangen word,
en het ander, daar Hy ftaat voor den Rechter, door
Durer. 27-0

30 Een Stukje, zynde een binnen Huishouding, zeer aar*

dig, door D. Rykaart. 20 - 10

31 Een fraay Gezelfchapje, in de manier van Dou. 26-0
32 Een dito Gezelfchapje, in de manier van QJlaade.

25 - 10

33 Een Converfatie , zeer fraay , door H. M. Zorgh. 15 - o

34 Een Stukje met Figuuren in een Landfchap, door Efs*

baimer. 17 - o
35 Twee Landfchapjes met Beeften, door van Bergen.

18 - 15
36 Een dito , met Figuuren en Beeften , door denzelven.

10-5
37 Een klein Stukje, zynde een Maanefchyntje, door A.

van der Neer. jo - 10

I 5 38 Eeu
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38 Een Stukje met Vogels en Kiekens , door Hondekoeter.

II - Q
39 Een Vulkaan en Venus in de Smifle, door vanKeJfel.

r 13 - 5
40 Twee aardige Stukjes in de manier van Teniers. 20 - 5

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 11. May 1756. binnen Amfteldam.

(NB.) De Schilderyen zyn gemeten binnen de Lyften mep de

Amfteldamfe Voetmaat van 1 1 Duimen in de Voet.

I "\ /TARIA, Jozeph en eenige andere Heiligen, het

J.VJL Kindt Jezus aanbiddende , met eenige Engelen in

de Wolken, in allen deelen fraay geteekent en gefchil-

dert, door Rapbael d'Urbino, hoog 2 voet 5 duim, bieet

2 voet 2 duim. 50-0
2, Een Stuk verbeeldende Venus , die door Cupido een

Doorn uit de Voet gehaalt word, excellent fchoon en

plaifant gefchildert , door Parmegiano , hoog 3 voet 3
duim, breet 2 voet %l duim. 72-0

3 Een Vrouwe Pourtrait , uitvoerig en kunftig gefchildert

,

door Hans Holbein, hoog 1 voet 3 duim, breet io£duim.

100 - o
4 Een dito Pourtrait, door denzelven, hoog 2 voet, breet

1 voet 5 duim. 24 - o
5 Een Mufiek-Concert van Goden en Godinnen, zeer kun-

ftig en eel gefchildert, door Hans Rottenbamer, hoog
II, breet 15J duimen. 265 - o

6 Een Goden-Maaltyd, niet minder fraay als het vorige,

door denzelven , hoog 1 voet 3 jj
duim , breet 1 voet 8

duim. 92 - o
7 Een extra fraay Kabinetftuk, verbeeldende deBefnyding

Chrifti , door Rembrand van Rhyn, hoog 2 voet 7 <Jw/*m,

breet 2 woe/. 205 - o
8 Een Tafel, waar op een Doods -Hoofd met een Globe,
Boeken en Pourtraiten, door denzelven, hoog 1 voet 8

duim , breet 1 voet 3 duim. 31- o
9 Een
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9 Een extra uitmuntend Stuk , zynde diverfe Koeijen , Scha-

pen, Paarden en Beelden , aan een ftil Watertje, in een
zeer aangenaam Landfchap ,

ongemeen fchoon en uitvoe-

rig gefchildert,door^dnaan van de Velde, hoog 2 voet,

breet 2 voet 2 duim. 1730 - o
(NB,) Dit is het beroemde Stuk, dat met *$ volgends

dito weergaa y gekomen is uit het Kabinet van den Heer
Jacob van Hoek.

10 Een dito weergaa, even fchoon en uitvoerig als het

vorige, door denzelven, en hoog en breet als H zelve.

780 - o
11 Een uitmuntend Kabinet-ftuk met Koeijen , Paarden,

Schaapen en Beelden, in een zeer plaifant Landfchap,
door Paulus Potter, zynde in alles zo fchoon, als ooit

[
van hem gezien is, en in het befte van zyn tydt ge-

fchildert, hoog 2 voet, breet 1 voet 9 duim, 1700 - o
12 Een dito uitmuntend Stuk, niet minder als het voor-

gaande, door denzelven, hoog 1 voet 4^ duim, breet

1 voet 72 duim. 825 - o
13 Een kapitaal Stuk, zynde een Paard levensgroote , met

een geftoffeert Verfchiet, zo vanBeeften, Paarden, als

anders, zeer fraay, door denzelven. 135 - o
14 Een ongemeen fraay Stukje , verbeeldende een Buite-

flalletje met eenige fpringende en flaande Paarden, ex^

tra fchoon, door Philip Wouwerman, hoog 1 voet ój
duim, breet 1 voet 3^ duim. 610 - o

15 Een dito uitmuntend Kabinetftukje , zynde een Grot
met diverfe Koeijen, Schaapen, Paarden en Beelden,

nevens nog ander bywerk, door AJfelyn, anders Crab-

betje, zo fchoon, dat nooit beter van hem gezien is,

hoog 1 voet 3! duim, breet 1 voet 3I duim. 290 - O
16 Een verwonderlyk uitvoerig Stukje, verbeeldende een

Gezigtin de Stadt Keulen, door Jan van der Heyden;
zynde rykelyk en extra fraay geftoffeert , door Adr.
van de Velde , en voorts zo goed als van deeze Meefters

bekent is, hoog 1 voet glduim, breet 2 voet 1 duim.

555 - o
17 Een dito weergaa, en als voren mede zo geftoffeert,

en zynde niet minder als 't voorgaande, door beide de»

Zeiven , en hoog en breet als 't zelve. 450 - o
}8 Een dito , zynde een Gezigt in de Stadt Delf, mede

Uitmuntend fchoon door geqi. van der Heyden, en ook
fraay
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fraay geftoffeert door A. van de Velde, hoog I voet 3
duim , breet 1 voet 7 duim. 500 - o

19 Een dito fraay Stukje , zynde een Gezigt in 't Cleefs-

Land, door voorn, ven der Heyden, hoog 13, breet 18
duimen. 90 - ö

20 Een uitmuntend Kabinetftukje , zynde een Visboertje,

die Garnaalen, Schol, &c. verkoopt, met twee Kin-

dertjes daar by, zeer uitvoerig en eel gefchildert, niet

minder als Dou, door Willem van Mieris, hoog 11,

21 Een dito, zynde een Juffertje dat van een Meisje Hoen-
deren koopt, zynde niet minder als 't voorige, door

denzelven, hoog 15, breet 9 duimen. 180 - o
22 Eenige Kindertjes , die een Beeldje met Bloemen ver-

eieren, met zeer fchoan Bywerk, alles kunftig en uit-

voerig gefchildert , door Gafparus Netfcher ,
hoog 2 voet

6£ daim, breet 1 voet 5 duim. 195 - o
23 Een Oud Ziek Mannetje, zittende in een Stoel, met

een Doctor die het Water beziet : en een wenent Vrouwt-
je dasr by, zeer uitvoerig en fraay, door denzelven,

hoog 5>|, breet 2 voet. 105 - o
24 Een uitmuntend Stuk, zynde een Binnehuis,met diver-

fe Figuuren , verbeeldende een Herberg, waarin ee*i

vrolyken Baas met een juffertje Oefters eeten, met veel

bywerk, door Jan Steen, zynde deszelfs Pourtrait daar

in , en is dit een der kapitaalfte en uitvoerigfte (lukken

van hem bekend, hoog 2 voet 9 duim , breet 3 voet 8
duim. 360 - o

25 Een Boere Buitenhuisje met een Lierman , en eenige

Kinderen daar by,door denzelven , hoog I voet 4 duim,
breet 1 voet 1 'duim. 29-0

26 Een dito, door denzelven, hoog 11, breet 8| duimen.

26-0
27 Een kapitaal Stuk, verbeeldende daar Aaron Offert voor

het Gulde Kalf, kunftig en Meefteragtig gefchildert,

door G. van den Eekhout , hoog 5 voet 6 duim , breet

7 voet 1 duim. 320- o
28 Een dito kapitaal Stuk, zynde een Gezigt uit het Y,na

de Stad Amfterdam te zien, met woelend Water, zeer

fraay en natuurlyk, door Ludolpb Bakhuyzen, en is dit

een der befte van hem bekent, hoog 4 voet 2 duim,

breet 9 duimen. o

'

breet 6 voet 2 duim.
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29 Een ftil Watertje, verbeeldende een Mor-*]

genftondt, door denzelven, hoog 1 voet 5
duim, breet 2 votf 2 dw/w. ^ po - o

30 Een dito weergaa, zynde een Avondftond, !

door denzelven, en hoog en breet als voren. J
31 Een (lil Water , zynde een Gezigt op de Rivier de

Merwe, voorde Stadt Dordregt, met veel Scheepen,

zeer fraay, door Jan van de Kapelle, in alles niet min-
der als van IV. van de Velde , hoog 3 voet 10 duim,
breet 4 voet 7 duim. 251 - o

32 Een fraay Rhyn-Gezigtje, met veel Stoffagie, en zeer

uitvoerig gefchildert, door Jan Griffier, hoog 1 voet,

breet 9 duim. 90-0
33 Een flil Water metdiverfe Seheepen, zeer natuurlyk,

door Willem van de Velde, hoog 1 voet 5 duim, breet

2 voet. 70-0
34 Een Italiaanfe Zeehaven , met Beelden en Paarden , ne-

\rens ander bywerk, zeer uitvoerig, door Job. LingeU
bach ,

hoog 1 voet 5 duim , breet 1 voet 6| duim.

45 - o
35 Een knpitaal Stuk, zynde een Gevegt van Haanen en

ander Gevogelte, met veel bywerk, door M. de Hon-
dekoeter, zynde weinige zo fraayen goed bekend, hoog
6 voet 1 duim , breet 5 voet 9 duim. 260 - o

36 Een dito ftuk met Ganzen, Eenden en ander Gevogel-
te, nevens verder bywerk, door denzelven, hoog 5
voet 8 duim , breet 6 voet 8 duim. 160 - o

37 Een Buitenleven verbeeld in een aangenaam Landfchap,
waar in een vrolyk Gezelfchap van Ueeren en Juffrou-

wen, met cierlyk bywerk, zeer fraay, door Cornelis

Troofl\ zynde dit een der uitvoerigfte en kapitaailte

Sehilderyen die van hem bekent is, hoog 1 voet 9 duim ,

breet 2 voet 5 duim. 215 - o
38 Een gemeubileerde Kamer, waar in vertoont word de

ingebeelde Zieke, mede met cierlyk bywerk, door den-

zelven, hoog 1 voet 9 duim, breet 2 voet 5 duim.

155 - o
39 Een dito, verbeeldende de Tartufle, niet minder dan 't

vorige, door denzelven, hoog 2 voet , breet 1 voet 10
duim. 75 - o

40 Een dito extra fraay Stuk , vertoonende de ondekte

Schyndeugt, door denzelven, .
80-0
4* Een
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41 Een kapitaal Stuk, zynde de Overtogt de* Granicus*
door Alexander Magnus , door denzelven, hoog 3 voet

9 duim
9 breet 4 voet 7 duim. 21 - ö

42 Een zeer plaifant Landfchap , met Beelden en Beeften,
door Adam Pynaker , zynde zoo fraay of 't van Van
Bergbem waar , hoog 1 voet 6 duim , breet 2 voet,

103 - o
43 Een fraay Landfchap met een Waterval en het Huis te

Swanenburg in 't verfchiet, zeer aangenaam, door Ja*
cob Ruysdaal, hoog 2 voet. 4 duim, breet 1 voet 9 duim.

72-0
44 Een Italiaans Landfchap met Gebouwen en Beelden ge-

floffeert, zeer fraay, door Bartholomeus Breenberg, hoog
1 voet 8 duim, breet 1 voet 4 duim. 80-0

45 Een fraay Landfchapje met een Watertje, door y.
tVynands; zynde geftoffeert, door Adr. van de Velde,

hoog 1 voet 1 duim, breet 1 voet 2§ duim. 35-0
46 Een dito fraay geftoffeert Landfchapje , niet minder dan

't vorige , door denzdven, hoog 1 voet, breet 1 voet

1 duim. 63-0
47 Een dito Landfchapje, door denzdven, hoog 14, breet

12 duimen. 50 - o
48 Een dito Landfchapje, door denzelven, hoog 14, breet

17 duimen. 40-0
49 Twee fraaije Gezigten van de Thuin van den Kardinaal

d'Efté , zynde extra plaifant en kunftig gefchildert

,

door Ifacik de Moucheron, hoog 1 voet 9 duim, breet 5
voet 4I dwm2. 130-0

50 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Gezigt van de
Nieuwe Markt , met levensgroote Figuuren , extra

fchoon en aangenaam gefchildert, door P. van der Elf}.

335 - "o

51 Een fraay Gezigt van het Huis te Heemfteede, in de ma-
nier van Van der Heyden, door J. ten Kompe, hoog 1

voet 6| duim, breet 2 voet. 50-0
52 Een dito weerga, zynde een Gezigt in den Haag, van

het Hof en Vyverberg, door denzelven, en hoog en breet

als voren. 50-0
53 Een plaifant Gezigt van Egmond, door Salomon Ruys-

daal. 26-0
54 Een Maanefchyntje, zeer natuurlyk , door Aart van

der Neer, hoog 13 , breet 17 duimen. 40-0
55 Twee
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55 Twee dito Maanefchyntjes , door denzelven. 43-0
58 Een Oud Mannetje dat Bedelt, en in 't verfchiet een

Herberg met eenige Beeftjes, zeer uitvoerig gefchil-

dert, door A. van Oftaade, hoog 11, breet 9 duimen.

42-0
57 Een klein Mans- en Vrouws-Pourtraitje, door denzel-

ven. 10 - 10
38 Twee dito's , zynde vrolyke Mannetjes , extra uitvoe-

rig, door Adriaan de Vois, hoog 5^ , breet 4 duimen.

110 - o
59 Een Juffertje met een Papegaay op de hand, zeer uit-

voerig, door A, Boone, hoog 1 voet duim, breet 1

voet 2 duim. 40-0
60 Een Ziek Vrouwtje met een Doctor die haar de Pols

voelt, zeerfraay, door Rynier Brakenburg , hoog
breet gi duimen. 57 - o

61 Een Juffertje voor haar Toilet ,fpeelende met een Hondt-
je, en een Meisje die het Bedt opmaakt, in alles zo
uitvoerig, of het van Mieris was, door de la Haye,
hoog 1 1 , breet 9 duimen. 31- o

62 Een Juffer Muficeerende met een Jonker, door G. ter

Burgb

,

hoog 2 voet 2 duim , bizonvoet 9 duim. 25 - o
63 Een Schilder in zyn Studeerkamer, zeer fraay en uit-

voerig gefchilderc, in de manier van Dou. 47-0
64 Een Bloempot met diverfe Bloemen, extra fraay en na-

tuurlyk, door Jan van Huizem, hoog 6, breet 2| voet.

88 - o
65 Twee extra uitvoerige Bloemftukjes, door Rachel Ruys

Pool, zynde zoo goed als zy ooit gemaakt heeft.

160 - o
66 Een hangende Fefton met Bloemen en Vrugten, zeer

fraay en uitvoerig, door Mariavan OoJJerwyk. 85-0
67 Twee kapitaale Bloemftukken, extra fraay en natuurlyk

gefchildert, door dezelve. 73 - o
68 Een kapitaal Stuk, zynde een Krans van Bloemen en

Vrugten, in alles niet minder als de Heem, door Alart
Coofemans , hoog 4 voet 2 duim, breet 3 voet 3 duim.

32-0
69 Een Vaas met Bloemen , door Elias van den Broek.

21-0
70 Twee fraaïje BlQttDrFe&Qrinen , doos denzelven. 19-0

71 Een
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71 Een ScJxrtel met Bloemen en Vrugten, door H. van
der Myn. 13 - o

72 Een fraay Stukje, zynde een Battaille, zo goedtals van
Wouwerman, door Jan van Hugterburg, hoog 1 voet

6 duim, breet 2 voet £ duim. 60 - o
73 Een kapitaal Stuk, zynde een Land-Battaille vol ge-

woel , door denzelven , hoog 3 voet , breet 3 voet 7
Jimtw. ói - o

74 Een dito Land-Battaille, door denzelven , hoog 3 voet

1 Jw/'w, breet 4 voet. 51-0
75 Een extra kapitaal Stuk en Battaiile, door denzelven,

ll > Dreet 7i- voeten. 21-0
76 Een Stukje, vertoonende een Rencontre, door denzel-

ven , in alles zo goed als ooit van hem gezien kan wor-
den. 32-0

77 Een Stalletje met Paarden en Beelden, door Pieter Wou-
werman, hoog 2 voet 2 duim, breet 2 voef 9 dwwz.

26 - o
78 Een dito Stalletje, waar in een Paard beflagen word,

zeer fraay , door denzelven. 28-0
79 Een klein Stukje met Paardetjes, door denzelven.

10 - 10

80 Een fraay Stuk, verbeeldende de Groote Kerk te Haar-

lem, kunftig en uitvoerig gefchildert,door J.van Nik-
kelen. 50-0

81 Een dito Kerk van binnen, zeer fraay, door D. van
Deelen, hoog 10, breet 14 duimen. 33 - o

82 Twee dito binne Gezigtjes van Kerken , door Eman.
de Wit. 21-5

83 Een Stuk, verbeeldende de Dood van Alexander, door

Ottornar Elger , hoog 2 voet 4 duim, breet 3 voet.

20-0
84 Een dito , zynde Adam en Eva , door Kornelis van

Haarlem, hoog 1 voet 7 duim, breet 2 voet 2 duim.

15 - o
85 Een Venus met Cupido, zeer fchoon gefchildert , door

Abram Bloemaart , hoog 2 voet 6| duim , breet 2 voet

3 duim. 30 - O
8ó Twee dito's, zynde een Mannetje, en 't ander, een

Vrouwtje, extra fraay gefchildert, door denzelven.

27-0
87 Een
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87 Een kapitaal Stuk met twee Beelden en verder bywerk*
zeer fraay en uitvoerig, door Jacob van Ocbtervelt.

61 - o
88 Een Boere Binnehuis, met veel ftofTagie, fraay en kun-

ftig gefchildert, door Thomas Wyk. 40-0
89 Een vrolyk Gezelfchap van Boeren en Boerinnens*

extra fraay, door Jan Mienfe Molenaar. 46 - o
90 Een plaifant Stukje, zynde een Heer die met een Juf-

fertje op de Kaart fpeelen , door P. de Hooge. 10 - 15
91 Een oudt Heremietje met verder bywerk, zeer uitvoe-

rig, door Van Staveren. 28-0
92 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Schaaking van Pro-

ferpina, door J. Voorbout. 21-0
93 Een Stukje vertoonende Chriftus, die de Kinderen tot

hem laat komen, en Zegent, doorM. Coixy. 18-0
94 Het Pourtrait van Knipperdrolling, kunftig en kragtig

gefchildert, door QuintynMaJfeys-, of de Smidt. 33-0
95 Het Pourtrait van Rubbens en zyn Vrouw, zeer goed

gefchildert na, of in de manier van denzelven. 10 - 10

96 Twee fraaije Landfchappen, door A. Keerinkx , zynde
geftofTeert , door Kom. Poelenburg. 77 - a

97 Een kapitaal Stuk , zynde een Winter, met veel Stoffa*

gie, door Beereftraaten. 41-0
98 Twee plaifante Landfchappen, door R.Xaveri. 31 - o
99 Een dito Landfchapje, door denzelven. 17 - o
ICO Twee fraaije Landfchappen, met Beelden en Beeften,

door A. Begeyny hoog 2 voet 2 duim, breet 3 voep

4§ duim. 22 - o
101 Twee Landfchapjes op Koper, met Beelden en Beeft-

jes, extra uitvoerig, door M. Cock, hoog 12, breet-

15 duimen. 26-0
102 Een Landfchapje, door den Ouden de Heus. 11- o
103 Een dito Landfchapje ? door den Ouden Moucbcron.

10 - 10

104 Twee Landfchapjes, door Gillis de Hondekoeter.

11 - 5
105 Twee Landfchapjes, door Jan Breugef. 18-10
ioó Een fraay Zeeftrandje met diverfe Beelden, doorga-

cob< Effclens , hoog 2 voet, breet 2 voet 2 duim.

24-10
107 Een dito, dooi denzelven , hoog 1 voet duim, breet

2 voet 2 duim, 18 - o

K 108 Twee
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108 Twee Stillevens, ongemeen uitvoerig gefchildert, doot
P. V. S , hoog ii£, breet n duimen. 30-0

109 Een dito Stilleven, doorKorn. de Heem. 16 - o
110 Een Strik met hangende Doode Vogels, door GulieU

mo van Aalfl, hoog 15, breet 12 duimen. 18 - IO
111 Een dito Stuk met Vogels &c, door P. Snyers.

13-10
112 Een Platfond Modelletje, door Jacob de Wit. 16 ~ o
113 Een dito Modelletje, door denzelven. 16 - p

CRAION en MINIATUUR
T E E K E N I N G E N, &c.

In breede Vergulde Lyflen, met SpiegeUGlaazen daar voor.

114 TT^EN Stuk verbeeldende de Ontdekte*

XIj Schyndeugt, daar de Man met zyn
Knegt uitgaat, door Kornelis Troofl, hoog

24, breet 19 duimen.

115 Een dito, daar de Vrouw in 't Speelhuys

met haar Jonker zynde, ontdekt word dóór
haar Man , door denzelven. Yfyo - o

116 Een dito , daar de Meid met de Knegt
vrolyk is ,

terwyl haar Heer en Juffrouw
uit zyn, door denzelven.

117 Een dito, daar de Jonker uit de Mand ge-

haalt wordt , en de Vrouw haar Man fmeekt

om vergiffenis , door denzelven.

118 Een fraay Gezigt van een Buiteplaats, waar voor een

Jagt legt , met een vrolyk Gezelfchap, dat affcheidt

neemt: extra fraay met VVaterverw geteekent, door
denzelven, hoog 1 voet 9 duim, breet 2 voet 4 duim.

150-
119 Een dito, verbeeldende Horace van de Verwinning

der Curacen komende, door denzelven, zynde hoog

en breet als 't vorige. 52 - O
120 Een kapitaal Stuk, verbeeldende Tartuffe, door den-

zelven, hoog 3 voet 3 duim , breet 1 voet 9 duim.

51-0
121 Een dito , vertoonende Andromache, door denzelven,

hoog 2 voet y breet 2 voet 7 duim. 70 - o
122 Een
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122 Een dito, zynde den Hopman Ulrich , zeer fraay,

door denzehen, hoog 2 voet 2 duim, breet 1 voet 9
duim. 140 - o

123 Een kapitaal Landfchap met extra fraaije'

Gebouwen , uitvoerig met Waterverwen
geteekent, door Ifacik de Moucbercn , hoog
1 voet 5 duim, breet 1 voet 10 duim. ^320

124 Een dito, door denzehen, zynde niet min-

der dan het voorgaande, en van dezelfde

hoogte en breette.

125 Een Venus en Adonis , extra uitvoerig met Ooftindi-

fche Inkt geteekent, door Johan Tbatta. 12 - o
126 Een dito, zynde een Vrouwtje, die uit het Venfter

kykt met een Kaars in de hand, zeer uitvoerig, door

G. Segelaar. 21 - o
127 Een Prent, zynde een Proefdruk van het Pourtrait

van den Heer Burgemeefter Six van Amfteldam, op
Ooftindifch Papier , extra fchoon, door Rembrantvan
Rbyn. . 300 - o
(NB.) Schoon dit Werkje geen Prenten of Pryjen der»

zelve bebelfl <, zo hebbe echter goedt gedagt , bovenge*

melde Proefdruk als iets Extraordinair hier ook ter

gedagteniffe te plaatzen: zynde dezelve toenmaal door

den Heer Fouquet, beroemt Kunflhandelaar te Amftel-
dam , voor gemelde Somme gekogt (zomy onderrigt is)

voor het Kunft-Kabinet des Koninks van Vrankryk.

EXTRACT UYT DE

CATALOGUS van SCHILDERYEN,

Verkogt den 18. May 1756. binnen Amfterdam.

1 "|7^EN zeer plaifant Landfchap, door J. Wynants,

Jtl/ fraay geftoffeert , door Adr.van de Velde, hoog 2

voet, breet 2 voet 4 duim. 101 - o
2 Een dito zeer kapitaal Landfchap ( extra Catalogus ) , door

denzehen. 94-0
3 Een kapitaal Stuk, verbeeldende 't Concert van Cecilia,

K 2 fchoon
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fchoon gefchildert, door Jan Steen, hoog %Vbet sdulfïll

breet 2 voet 8 duim. 40 - o
4 Een Kabinetftukje, zynde een Juffrouw die op een Cla-

vecimbaal fpeelt, hebbende een Meid by haar , met veel

bywerk, extra uitvoerig gefchildert, door Kornelis Be-

ga , hoog 12, breet 14 duimen. 40-0
5 Een Boere Gezelfchap , zeer fraay en uitvoerig gefchil-

dert, door Jan Mienfe Moolenaar. 40-0
6 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Hartejagt, zeer

plaifant, door Joh. Lingelbag
,
hoog 3 voet 6 duim 9

breet 5 voet 4 duim. do - o

7 Een Battaille , zeer kapitaal, en fraay gefchildert , door

Jan van Huchtenburg. 41 - o
8 Twee dito Battaille (tukjes, door Karet Breydel.16 - 10

9 Een Stuk met eenige Eenden, zeer natuurlyk, doorM.
de Hondekoet er. 22 - o

10 Een dito met een Doode Haas en Vogels, door Dirk
Valkenburg. 28-0

11 Een ftuk met Duiven, door Jacomo Viftor. 11 - O
12 Een zeer fraay Landfchap, door, of in de manier van

CJaude Lorenois. 20 - o
13 Twee zeer uitvoerige Landfchapjes , door Francifcus

Milêe. 28-0
14 Een dito Landfchapje, door J. Effelens. 15 - 10

15 Een Plyfterplaasje , vol werk, door Gerards. 18 - O
16 Een woelende Zee met Scheepen, zeer natuurlyk, door

J. Maas. 20 - O
17 Een dito, zynde een Stil -Water, door denzeïven,

20-0
18 Een fraay Stukje, verbeeldende Eneas zyn Vader An-

chizes uit Trooijen dragende , zeer uitvoerig , door

Tefldi 25 - o
19 Een Brandje, zeer natuurlyk, door Egbert van der Poet,

, .

10 "
20 Twee Gezelfchapjes, zeer uitvoerig, door B. SchendeL

20 - 10
21 Een vrolyk Gezelfchapje, daar ze op de Kaart fpeelen

,

door Jacob öcbtervclt. 10 - 5
22 Een IJiltorie Stukje , door Ottornar Elger. 18 - Q
23 Een dito Stuk, vol werk, door A. Hondius. 14-
24 Een dito, door B. Graat. 12 - o

25 Een
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25 Een Bloemftukje , door Ernft Stuven. 10 - 10

26 Twee Stukjes met Vrugten, door Kornclis de Heem.
10-0

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 28. Junii 1756. binnen Rotterdam,

1 EN uitmuntend Stuk, verbeeldende Cupido en Pfy-

Jtl/ che, daar de laafte gereet (iaat om hem te vermoor-
den, maar van fchrik beeft, door A. Coreggio , hoog 5
voet 10 duim, breet 4 vo^ 4 duim. 85-0

2 Een extra fraay Kabinetftukje , verbeeldende Atlas den
Hemel dragende, en by hem de Aard- en Sterre-kunde,

zeer uitvoerig door Annibal Caratz, hoog 1 voet 2 duim ,

breet 1 voet 6 duim. 52- o
3 Een leggende Leda van agteren, zeerfchoon, door TSU

tianoUccelli, hoog 3 voet 2 duim, breet 4 voet. 39-0
4 Een- Mans Hoofd, zeer kragtig gefchildert en zuiver ge-

conferveert, door denzelven, hoog 2 voet , breet 1 voet

6 duim. 27-0
5 Een Kernagt, zeer uitvoerig gefchildert, door A. Co-

lonia, hoog 1 voet 7J rfw'm, breet 1 voet 2j dSftifc

•
1 21 - o

6 Twee fchoone geftoffeerde en gecoloreerde Landfchap-

pen, gefchildert te Romen 1718 , door Horizont anders J\
F. van Bloemen ,

hoog 2 voet\duim , breet 2 voet. 76 - o

7 Een fchoon Landfchap met Figuuren en Beeften, door

Francifco Milée, hoog 2 woef 9 duim, breet 3 votf 10

duim. 75 "

8 Een dito Landfchap, zeer fraay gefchildert, door Gafpar

PouJJln, hoog 1 2 dui/n, breet 1 uotf 5 jftfttfc'

56-0
9 Een fchoon Landfchap met een Waterval, zeer natuur-

lyk en kunftig gefchildert, door Jacob Ruysdaal, hoog

1 voet 8 duim, breet 1 voet 10 duim. 112 - o
10 Een zeer fraay Gezigt met Roomfche Gebouwen , met

veel Beelden extra fchoon geftoffeert en gefchildert,

door Jacob van der Ulft , hoog 1 voet 4 duim, breet i

voet io duim. 324 - o

K 3 11 Een
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11 Een Italiaanfche Zee-haven, ongemeen fchoon geftoR
feert met Beelden en Beeften , door GioBapt. Weeninx,
hoog 4 voet 10 duim, breet 5^ voet. 158 - o

12 Een fraay Stukje op Koper , verbeeldende een Schaa-

pemarkt te Romen, zeer uitvoerig, door Paulo Bril.

155 - o
13 Een zeer aangenaam Landfchapje met een drift Beeft-

jes, extra fraay gefchildert, door Paulus Potter.

190 - o
14 Een dito plaifant Landfchap , door Hakkert , zynde

fraay geftoffeert door Philip Wouwerman , hoog 2 voet,
breet 1 voet 8 duim. 50 - O

15 Een fraay Landfchapje met Beelden en Beeftjes, zeer

uitvoerig, door Karei du Jardyn, hoog 1 voet 5 duim,
breet 1 voet 2 duim. 38 - O

36 Een kapitaal Landfchap, waarin Tobias met den En-
gel, door Abr. Bloemaart, hoog 5, breet 7 voet.

50-0
17 Een dito kapitaal Stuk, zynde een Italiaanfche Grot,

door denzelven, en geftoffeert met Beelden, door P.
Bamboots, hoog 4 voet 3 duim, breet 6 voet 3 ttez.

25 - o
18 Een uitmuntend Stukje, verbeeldende Achilles door U-

liffes ontdekt, weergaloos verciert en uitgevoert met
Rariteyten, goude Vafen , Horens en Schulpen, door
F. Francks, hoog 1 voet 9 duim, breet 2 voet 4 duim.

53-o
19 De Hiftorie van Crefus en Solon, met kunftig bywerk,

zeer uitvoerig, door denzelven, hoog 3, breet 4 voet.

26-0
20 Een fraay Stukje, zeer uitvoerig, in de manier van G.

Dou gefchildert, door Karei de Moor. 135 - o
21 Een vrolykGezelfchap, waar in een Man aan een Meis-

je geld aanbied, fraay en uitvoerig, door Jan Steen,

hoog 2 voet 3 duim, breet 2 voet 11 duim. 58-0
22 Een Mannetje en Vrouwtje, t'zamen biddende het Ge-

bed van Saiomon, door denzelven, hoog 1 voet, breet

10 duim. 30-0
23 Een extra fraay Stuk, verbeeldende een Muficeerend

Gezelfchap , zeer uitvoerig gefchildert, door J. M.
Moolenaar >

zynde zo fchoon als van hem bekend is,

hoog 1 voet 4 duim, breet 2 voet 8 duim, 64 - o
24 Een
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S'4 Een Vegtparteytje , zeer fraay en uitvoerig gefchildert,

door Adr. van Oflaade, hoog 1 voet, 3^ duim, breet

1 voet pf duim. 45-0
25 Een dito Stukje met Boertjes, zeer fraay, door deinzet-

ven. 53-0
26 Een Heidenfe Hiftorie, extra fraay gefchildert, door

Am. Houbraken, hoog 1 voet 61 duim, breet 1 voet ij

duim. 63 - o
27 Een Chriftus Beeld aan 'tKruys, zeer fraay en uitvoe-

rig , door denzelven. 57 - o
28 Twee dito's, zynde een Mannetje dat leeft, en een

Vrouwtje in devotie, door denzelven, hoog 8, breet 7
duimen. 22-0

29 Een fraay Stukje, verbeeldende het Paradys met Adam
en Eva, weergaloos uitgedrukt, door den Fluweelen
Breugel en Rottenframer, hoog 8 , breet 10 duimen.

40 - o
30 Een fraay Landfchap, waarin Diana met haar Nimphen

jagende, door A. van der Neer en Rottcnbamer , hoog
1 voet 5 duim, breet 1 voet 11 duim. 35 - o

31 Een zeer vreemd Gezigtje van het Foro Boario te Ro-
men , extra uitvoerig, door den Fluweelen Breugei;
zynde rond formaat, groot in diameter 6 duim. 23 - o

32 Een dito Gezigt na 't leeven van het Solfatara by Na-
pels , door Nic. Berghem, hoog 1 voet 5 duim, breet 2
voet. 24-0

33 Een fraay Gezigt met een Waterval by Tivoli , door

J. en A. Both , hoog 2 voet 6 duim, breet 2 voet.

15-0
34 Twee curieufe Rhyn-Gezigtjes, dooi* H. Sagtleven,

hoog 9 duim, breet 1 voet. 51-0
35 Een dito fraay Rhyn - Gezigtje, door denzelven, hoog

ï voet 6 duim, breet 2 voet. 22 - 10
3Ó Een dito als voren, door denzelven , hoog 1 voet 5

duim, breet 1 voet 9 duim. 37 - o
37 Een curieus Morgenftondje met een Stil-watertje, zeer

uitvoerig, door P. AJfelyn, anders Krabbetje, hoog 1

voet 5 duim , breet 1 voet 4 Jwfm. 35 - o
2$ Twee zeer uitvoerig gefchilderde Land- en Water -Ge-

zigtjes , vol gewoel, door D. Dalem, hoog 7, breet

10 duimen. 35 -

39 Een fraay Gezigt van het Haagfche Bofch , zo als het

K 4 was
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was in 't Jaar 1674., door Ferd. van KeJJel, Koog 3
voet 2 duim, breet 3 voet 10 duim. 44-0

40 Een extra fraay Pourtrait van Prins Willem de i)erde,

met eenig by werk , fchoon en uitvoerig gefchiidert ,

door Gajpar Netfcher 9
hoog 2 voet 6 duim, breet 2

voet. 58-0
41 Het Pourtrait van den Kunftfchilder Jan de Baan,

zittende , zeer fchoon in de manier van Rembrant ge-

fchiidert, door hem zelfs , hoog 3 voet 2 duim, breet 2
voet 8 duim. 29-0

42 Een fraay Mans Pourtrait, door Ant. vanDyk, hoog
2 voet 3 duim, breet 1 voet 10 du/ra. 20 - o

43 Een extra fraay Vrouwe Pourtraitje met eene Hand, zeer

uitvoerig, door Frans Mieris ,
hoog 7, breet 6 duimen.

25-0
44 Een uitmuntend gefchilderdt oude Mans Hoofd, door

Ferdinand Bol, hoog 2 voet, breet 1 voet 7 duim.

27-0
45 Een weergaloos Mans Pourtraitje, gefchiidert op een

ZilverPlaatje, door Frans Hals , hoog 6, breet 4jJw/-
men. 24-0

46 Een zeer fraaije en uitvoerige Schets , verbeeldende

Samfon met de Leeuw, door P. P. Rubbens, hoog 1

voet 2, duim , breet 1 voet 6 duim. 29-0
47 Een Bachanaal , fchoon gefchiidert en geordonneert,

door Jacob Jordaans, hoog 2 voet 6 duim, breet 3 voet

6 duim. 21 - o
48 Een vrolyke Man en Vrouw, door denzelven, hoog 3

voet , huzet 2 voet 4 duim. 10-0
49 Een Venus en Cupido, zeer fraay, door Gerard de Lai«

rejfe, hoog 2 voet 10 duim, breet 3 voet 9 duim.

24 - o
50 Een dito fraay Stuk,zynde de Hiftorie van den Koning

Porfenna en Mutius Scevola, door denzelven, hoog 3
voet 3 duim, breet 3 voet 10 duim. 15 - 10

51 Een Vioolfpeeldertje met andere Figuuren, zeer aange-
naam en uitvoerig, dooi- Job Berkheyde, hoog 2 voet 1

duim, breet 1 voet 10 Jmi/w. 39 - o
52 Een Ziek Vrouwtje , flaauw leggende , met veel by-

werk, weergaloos uitgedrukt en uitvoerig gefchiidert,

door Heerfchap, hoog 2 voet 4 duim, breet 2 voet.

31-0
53 Eei

?
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53 Een dito zwymend Vrouwtje, zeer aardig uitgedrukt,

door Hendrik Verfchuuring, hoog 2 voet, breet 1 voet

8 duim. 16 - o
54 Een Gevegt of Schermutzeling ,

fraay geordonneert , door
denzelven, hoog 2 voet 11 duim, breet 3 voet 8 duim.

12-0
55 Een Italiaanfche Zeehaven, zeer kundig en fraay ge-

fchildert, door denzelven , hoog 1 voet 9 duim, breet 2

votf 1 Jtt/m. 25-0
56 Een dito Italiaanfch Zeehaventje > door y<i7i Weeninx

,

breet 1 1 ,
hoog 9 duimen. 19-0

57 Een fraay geftofïeert Zeeftrandje , door ^brob EjfeJens,

hoog 2 170^, breet 2 «yoef 8 duim. 21-0
58 Een zeer fraay Gezigtvan een Kerk, zynde een Win-

ter, door Beereflraten, hoog 3, breet 4 <uoe/. 35-0
59 Twee dito fraaije Gezigten van de Haaringpakkers Too-

ien te Amfterdam , verbeeldende een Zomer en een
Winter , door Abr. Stork , hoog 1 voet, breet 1 voet 4
dtt/m. 35-o

öo Twee dito extra fraaije Gezigten, als een van de Zui-

. der Kerk te Amfterdam; en een van deMontelbans To-
ren aldaar, door J. Tenliompe, hoog 1 voet 6 duim,
breet 1 voet 10 duim. 92-0

61 Een extra fraay Bloemftulc, zeer uitvoerig, door Cocn-

G raad Roepel
,
hoog 1 votf 8 dtow, breet 1 voet 3 dittw.

W> 47 - o
62 Een dito Bloemftuk, door 'Jan de Heem, hoog 1 voe* 7

di«m, breet 1 voet 2 dw/m. 28-0
63 Een ftukje met Diftels en Bloemen, zeer uitgevoert,

door G.van Aalft, hoog 2 1 duim, breet 1 voet

8 duim. 25 - o
64 Een Jonkertje by een Meisje , zynde een Kaarsligt ,zeer

natuurlyk, door J. Verkolje, hoog 1 voet 1 duim, breet

10 duim. ,31 - o
65 Een Maanefchy ntje, zeer fraay, door Albert Kuyp, hoog

1 voef 10 Jtt/m, breet 1 voet 7 dw/ra, 34 - o
66 Een fraay Landfchap, zynde een Gezigt by Dordregt

metBeeïtjes, door denzelven , hoog 1 voet 5 duim, br.

1 voet 10 Jw/m. 15-10
67 Een dito fraay Landfchapje, door S. Ruisdaal ,

hoog i

VQet 10 duim, breet 2 voet 2 du/'w, 48-0
Kj

t
68 Een
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68 Een fraay Stukje, waar in een Spinfter en ander werk;
zeer uitvoerig, door Jan Both, hoog 1 voet 6 duim,
breet 1 voet. 21 - o

69 Een excellent Stukje , zynde een Paardemarkt , vol ge-

woelen zeer uitvoerig, door Dirk Maas, hoog 2 voet,

breet 2 voet 6 duim. 27-0
70 Een Buiteplaats daar Heeren en Dames ter Jagt gaan ,

door denzelven , hoog 1 voet 6 duim , breet 2 voet

2 duim. 18-0
71 Een Buitenhuis met fpeelende Boeren, zeer plaifant,

óqot Absboven , hoog 13, breet 18 duimen. 15 - o
72 Een fchoon Gezigt van de nieuwe Brug van Weftmun-

fter, te zien uit de Tuin van 't Paleis van Sommerfet,
zeer fraay geftoffeert en gefchildert, door J. Thisbein,

hoog 1 voet 8 duim, breet 2 voet 2 duim. 21-0
73 Een Gezigt van de Roompot by Zeelandt, door Simon

de Vlieger. 13 - o
74 Een zeer fraay en heel uitvoerig Landfchap , door Jan

van der Meer, hoog 1 voet 2l duim, breet 1 voet 7 duim,.

20-0
75 Een Landfchapje met Figuuren, door David Teniers 9

hoog 8, breet 11 duimen. 16 - 10

76 Een fraay Landfchapje met Beeftjes , door P, Leo~
ne , hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet 7 duim.

16 - 10

77 Een kleyn Landfchapje met Beeftjes, door A. van de

Velde, hoog 9I, breet 13 duimen. 15-0
78 Een fraay Landfchapje metNimphjes, door Kom. Poe-

lenburg, hoog 6, breet 7 duimen. 13 • o
79 Een dito geftoffeert Landfchapje, door P. Bout, hoog

1 voet 8 duim, breet 1 uoef 5 duim. 13 - 5
80 Een fraay Landfchapje in 't Graauw met Beelden en

Beeftjes, zynde zogoed als Berghem, door A. Begeyn,

hoog 1 voet, breet 1 voet 3 Jw/m. 9-10

E X-
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EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wylen den Heer Vroedfcbap Arnoldus Bor-
water, en andere Liefhebbers.

Verkogt den 20. en 21. Julii 1756. op der Kunft- Schilders

Confrérie -Kamer in 'sGravenbage.

1 TTYE Geboorte Chrifti, door Viltalpando,"

JL/ hoog 6 voet 5 duim, breet 5 voet,

2 Het Kraambedt van Maria, door denzel-

ven.

3 De Offerhanden der drie Koningen, door'I

denzelven. > 52 - o
4 De Lofzang Simeons in den Tempel , door

denzelven.

5 Den Doop van Maria , door denzelven.

6 De Trouw van Maria, door denzehen: zyn-

de alle even hoog en breet als 't eerfte Stuk.

.

Nota. Deeze 6 Stukken zyn op een Verkooping, den 18.

Julii 1753. op gem. Kamer gehouden , toen geveylt

en gekomen tot ƒ 115 - o zoo als te zien is hier voor

pag. 79.

7 Een kapitaal Stuk, zynde de Opgefchilderde Schets van
7
t Autaarftukin de Auguftiner Kerk te Antwerpen, doot
P. P. Rubbens. 50-0

8 Een Duyn-gezigt met Paarden en Beelden, door Phi-

lip Wouwerman. 60 - o
9 Een Stukje, waarineen Krysman en een leggent Jon-

|

getje, meteen Hondt, door denzelven. ' 32-0
10 Een Stuk met Koeijen en Beelden, zynde een Morge-

ftondt, door Nicolaas Bergbem. 120 - o
11 Een kapitaale ftille Zee met diverfe Scheepen , door

Willem van de Velde. 162 - o
12 Een Stukje » verbeeldende de Poort van Aken, door

J. van der Heyde, geftoffeert door Adriaan van de Vel-

de. 51 - o
J3 Een
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13 Een Gezigt, verbeeldende den Ouden Tol*)

by 'sGravenhage, zeer fraay, door J. Ten
|

Éompe. ?*205 - o
14 Een dito , verbeeldende het Dorp Scheve-

|

ninge , door denzelven. J
J5 Een Landfchap met Beeldjes, op koper, door den F/tt-

weelen Breugel. 120 - o
16 Een Landfchapje met een Molen en Beeldjes , door

denzelven. 31-10
37 Adam en Eva in 't Paradys , door denzelven. 28 - 10
18 Een Stukje met zingende Boertjes, door Adriaan Brou-

wer. 16 - o
19 Een Stukje met Ruine, Beeftjes &c, door Asfelyn,

alias Krabbetje. 21 - o
20 Een Stukje, verbeeldende de Heilige Famiellie, door

of in de manier van . . . Rottenbamer. 17 - 5
21 Een fraay Stukje, door Rottenbamer en Breugel.

80-0
22 De Groote Kerk te Antwerpen , door P. Neefs.

71 - o
23 Een fraay Stuk, door Peter van Breda. \
24 Een dito weergaa, door denzelven. ƒ <° " 9

25 Een kapitaal Stuk , door denzelven. 55 - o
26 Een dito Land-Gezigt , door denzelven. 80 - o
27 Twee dito Stukjes , door denzelven. 60 - O
28 Een St. Anthonis Temptatie, door David Tenicrs.

44 "

29 Een Boere Binnehuis , door denzelven, 24 - 9
30 Twee dito Stukjes met Boertjes, door denzelven.

40-0
31 Een Stukje met Vogels, Jagtuig &c. in een Landfchap,

extra uitvoerig, op koper, door P. Gysfen.

30 - 10

32 Twee Stuks Rhyn-Gezigtjes, door Herman Sagtleeven.

53-o
33 Twee Gezigten inden Hage, het eene de Gevangen-

Poort en het ander het Binnen-Hof, door J. Merken.

51-0
34 Een fraay Craijon, verbeeldende de Scheindeugt, door

Kornelis TroojJ. 73 - o

35 Een Stukje, zynde een Gezelfchapje , door Willem
Mieris. 31 - o

36 Een
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36 Een ftervendé St. Sebaftiaan , extra uitvoerig in 't

Graauw gefchilderdt, door den Ridder van der Werf.
20-0

37 Een Muficeerend Gezelfchap,door Ucbterfelt. 19-0
38 Een Mannetje, zeer uitvoerig gefchildert,*}

door A. de Vois. j> 35 - o
39 Een dito weergaa, door denzelven. J
40 Een Landfchapje , door Glauber, en geftoffeert door

G.deLaresfe. 12 - 10

41 Een fraay Gezigt binnen Amfteldam na de Munt en 't

Rondeel van de Schaapemarkt , door Timotheus de

Graaf, 28-0
42 Een Stak, verbeeldende de Trouw van Jo-*)

feph met Maria, door Befchey. { 7-0
43 Een dito 3 zynde de Geboorte van Chriftus, [

57
"

door denzelven. J
44 Een Afneeming Chrifti van 9

t Kruis , door denzelven.

30-0
45 De Hiftojie van Loth en zynDogters, door denzelven.

16-0
46 Een Jagt Stuk, door Lelienbergb. 21-10
47 Een Fruirftuk, door Kornelis de Heem. 41 - 5
48 Een dito Stuk, door Jan de Heem. 41-0
49 Een Stuk met Kindertjes, door Jacob de Wit.\
50 Een dito weergaa , door denzelven, j ^ ~

51 Een Sabynfe Maagden Roof, door Tempefla. 50-0
52 Twee Hiftorie-Stukken , levensgroote, door D. Mey~

tens. 25-0
53 Een Stuk, verbeeldende de Vrede, Eendragt en Vry-

heid , door M. Terwejlen. 26-0
54 Een dito, zynde Maria's Hemelvaart, door denzelven.

26-0
55 Achilles onder de Maagden , door Jaques de Roore.

21 - o
56 Een Stukje met Schaapen en Koeijen, door J.van der

Does. 23 - 10

57 Een dito Stukje, Hoor denzelven. 15 - 10
58 Een Inval van Militairen , daar zy door de Boeren op

de vlugt geflagen worden, door F. Franks , zo goed als

Breugel. 30 - o

59 Een Goode-Maaltydt, door denzelven. 16-0
60 Een
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60 Een Landfchapje, in de manier van Breu-*\

gel, door denzelven. )* 20 - O
61 Een dito weergaa , door denzelven. J
62 Den Toren van Babel, door Tobias Ver-

9

]

haag!: , en geftoffeert , door Francisco Franks. I

63 DeSt. Pieters-Kerk te Romen, zynde een [
41 "

weergaa, door dezelve Meejïers.
'

J

64 Een kapitaal Stuk, zynde een Landfchap met Beeften,

door Job. van Gooi, en de Beeldjes, door H.vanLim-
borch. 81-0

65 Een Landfchapje met Bee&jes , door den-')

.
zeiven. ^ 30 - o

66 Een dito weergaa, door denzelven. J
67 Een Jagt-Stuk, door denzelven. 30 - 5
68 Een Stuk, verbeeldende la Procesfion de Ligue, met

zeer veel beelden , door een oud Meefier. 24 - o
69 Een oude Vrouw met een Katje in den Arm, door ,of

in de manier van Dou. 21 - o
70 Twee Jongens met een Kat fpeelende , door Frans

Hals. 10-10
71 Ken Vatten-Avondt, door denzelven. 11 - o
72 Een Maanefchyntje met Koeijen en Schapen > door A.

Elsbaimcr. 11 - 5
73 Een Maan-ligt, door A. van der Neer. 17-0
74 Een Landfchapje, door Thisbein. 20 - 10

75 Prins Mauritz , rydende na de Valke-Jagt, door D.
Vinhebooms. 27-10

76 Een Stuk door van Baaien en Vinkebooms. 20-0
77 Een Manege, door Pieter Wouwerman. \
78 Een Paarde-Wet , door denzelven. j 57 " 10

79 Vyf Stukjes , zynde de Vyf Sinnen, door Jan Steen.

51 - o
80 Een kapitaale Zeehaven, door J. Weninx. 36 - o
81 Diogenes aan 't Strand, door Adam Wil- 1

laarts. ^ 23 - 5
82 Een onftuimige Zee, door denzelven. J

83 Een Zee(hand, zeer kapitaal:
é door denzelven.

16-0
84 Een Tnrkfe Zeehaven, door denzelven. 10 - 10
Sj Een woelende Zee met Scheepen, doof Bonaventuur

Peters. 16 - o
86 Een
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86 Een Stille Zee, door Hendrik Dubbels. 14 - 10
87 Een Rhyn-Gezigt vol gewoel , door Cbalon.')

88 Een dito weergaa, door denzelven. f 37 - O

89 Een Rhyn-Gezigtje, door Rob. Griffier. 10 - 10
90 Een Rivier-Gezigtje, door Jan van Gooijen. 15 - 15
91 Een Stil Water met Scheepjes, door denzelven,

11 - o
92 Twee extra dito's, door denzelven, van- zyn befte tydt.

33- o
93 Een kapitaal Landfchap , door J. Ruysdaal. 40-0
94 Een dito Landfchap met Poelepetaaten en andere Vo-

gels, door J. Bogdani. 21 - o
95 EenplaifantLandfchapje^doorjB.v./üz/r^?.") -

96 Een dito weergaa
?
door denzelven. j 5" 5

97 Een Landfchap met Haanen en Hennen, door W.van
Rooijen. 20-0

98 Een Landfchap in de manier van Rembrant, door üTo-

ning. 17-5
99 Een Landfchap met Beeften, in de manier van Potter,

door Aalbert Klomp. 18 - o
100 Een dito met Beeftjes &c. , door denzelven.!

10 1 Een dito weergaa , door denzelven. j 7 ~

102 Een Landfchapje, door Hobbema. i$ - 10
103 Ceres in een Landfchap , door G. Wigmana, 16 - o
104 Een Landfchap met Ruinen , vol Figuuren en Vee ,

door Mofes Uyttenbroek. 16 - 15
105 Een kapitaal Landfchap met Beelden en Beeften , in de

manier van Bergbem, door Begyn. 20 - o
106 Een Landfchap met Beeftjes, door A.GryftA
107 Een dito weergaa, door denzehen. j
XoS Een Kaarsligt, door, of in de manier van*j

Schalken. > 20 - o
109 Een dito weergaa

?
door denzelven. J

110 Een kapitaal Stuk, zynde een Sinnebeeld op de Schü-

derkonft , door J. van den Bofcb. 21 - o
111 Een Stuk met Kindertjes, door jfobannes*\

Voorhout. ^40 - o
112 Een dito weergaa, doov denzelven. J
113 Een kapitaal Stuk, zynde de OfFeihande van Iphigenia,

door D. Mytens. 20-10
114 Hipomenes en Attalante, door L. Ff du Bourgh.

34- o
ïij Eet*
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115 Een Stukje met Zeraphine Kopjes, door Sanders.-

I

1

* 20 d
1 16 Een vrolyk Gezelfchap , door Anthoni Palamedesfz.

2C - ia
117 Een Battailje, door P. Palamedefz. 12 - 5
118 Een Muficeerend Gezelfchap , door A. Palamedes.

14 - 10

Ilc^Een vrolyk Muficeerend Gezelfchap, door M. Wyt~
mans. 30 - 10

J20 Een Boere Gezelfchap, door J. M. Molenaar.

13 - O
121 Een dito Gezelfchap, door denzelven. 13 - 15
122 Een Wintertje, door N. Molenaar, 11 - 10

123 Een Bad van Diana, doo r Kom. van Haarlem. 14 - 10

124 Loth met zyn Dogters, door denzelven. 16 - 10

125 Een Mans Pourtrait, door P. P. Rubbens. 20-0
12Ó Twee kleine Pourtraitjes in 't Graauw, door A. van

DyL 15 - 15

127 Prins Willem van Orange de Derde, leevensgroote

,

door jan de Baan. 10 - 10

128 Een Stukje, verbeeldende de Somer , door
*]

Vincent van der Vinne. !

o
12p Een dito verbeeldende de Winter, door f "*° " ^

denzelven. J
130 Een V erbeelding van Nimphjes in een Landfchap ,

door D. Vertangen. 13 - o
131 De Admiraliteits Werf te Amfterdam, door R. Zee-

man. 21 - o
1S2 Een Stil Water, door denzelven. 10 - 10

J33 Een Battaille, door Jan van rugtenbnrg. - 10

134 Een Kopje, verbeeldende als op een Plank"]

geplakt, door Agricola.
r '7 "

^135 Een dito vveergaa, door denzelven. J
136 Twee Stukjes, door Brifchou. 24 - o
137 Een Scukje met Kaartfpeelders , door Andries Botb.

10 - o
138 Een Fruitftuk met vee! bywerk, door A. vanByeren.

16 - 5
139 Een Fruitftukje, door Jan Mortel. 15-0
140 Een Bloemekrans, door Pater Zegers. 12 - o
141 Een Bloemftukje, door G. P. Verbrugge. *1 u _
142 Een dito Weergaa, door denzelven. J

143 Een
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143 Een Bloemftukje , door P, Hardime. \ I0 „ IO
144 Een dito weergaa, door denzelven ƒ
145 Een Maanefchyn , door Lieve Verfchuur. 12 - 5

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Verkogt den 20. September 1756. fc/nnen Rotterdam.

1 "JTT^EN allerkunftig gefchildert Stukje, zynde een

JLL/ Vrouwtje in een Landfchap aan de Bomen zittende

met een naakt Kindje in den Arm, nevens twee dartelende

Kindjes haar Bloemen praefenteerende, en boven een
Cupido met een Bloemkransje nederdaalende , met ver-

der fchoon bywerk, zeer uitvoerig, door Hans Rotten-*

hamer ,en de ftoffagie door den Fluweelen Breugel , hoog
$ldnim, breet 11 duim. 128 - ö

2 Een dito fraay Stukje, verbeeldende den Regen van heE

Manna in de Woeftyne , met een menigte Beelden en
bywerk , in alles zoo fchoon als gezien kan worden

,

door H. van Baaien, hoog ï voet 6£ duim, breet 2 voet

i| duim. 190 - o
3 Een kapitaal fchoon en zeer uitvoerig Landfchap , door

J. Wynants, zynde fraai geftoffeert , door Adriaan van
de fielden, hoog 2 voet 8J duim, breet 3 voet 3 duimt

490 - o
4 Een Landfchap met Koeijen en Bokjes en verder by-
werk, door A. van de Velden, hoog 8| duim* breet

xoè duim. 60 - o.

5 Een dito met Paarden, een Gezigt van een Boere Huis
en Brug &c, doov Pbilip Wouwerman, hoog 1 voet.

1 duim , breet 1 voet 3 öm/tw. 55 - o
8 Een Landfchapje met fchoone ftoffagie, door denzeU
ven, hoog 8, breet 9 duimen. 40-0

7 Een Boere-Wooning,Landfchap en Koekjes, zeer fraay,

door Paulus Potter, van zyn befte foort, hoog

9

duim,
breet 12 duzm. 105 - o

8 Een Stukje met drie Beeftjes, door denzelven, hoog 1

i;oeJ 2 dw/m, breet 11 dttira. 13-0
9 Een excellent gefchildert Paaretje , dat uit de hand he-

ilagen wordt, door P. Verbeek', (zynde deeze geweeft

L de
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de Meefter van P. Wouwermari) hoog 6J, breet

duimen. 14 - o
10 De Kerk der Paters Predikheeren te Antwerpen, zeer

kunftigen uitvoerig gefchildert, door P. Neefs, Anno
1636. zyude zeer fraay geftoffeert, door Adriaan Stafc

bent , hoog 2 voet 2 duim > breet 3 voet 4 duim.

415 - o
11 Een dito fraay gefchilderde Kerk, door denzelven, en

geftoffeert, door Sebafliaan Francks,hoogi voet i^duim,
breet 1 voet 9 duim. ióo - O,

12 Een Herderinnetje met haar Meit in Satyne Kleding,
met byvverk van Schaapen en Bloemen , extra fraay en
uitvoerig gefchildert, door Confl. Netfcber ,

hoog 11,
breet 16I duimen. 260 - O

J3 Een Graauwtje met dartelende en met een Bokje fpee-

lende Kindertjes, zo fraay als gezien kauworden, en
zo goed als van de Win, door P. Gerards ,

hoog 2
voet ij duim

9 breet 1 voef 11 duim. 150 - O
14 Een dito weerga, Hout couleur, zeer natuurlyk, door

denzehen , zynde boog en breet als
9
t vorige. 98-0

15 Een dito als voren, Brons gelyk, door denzehen , zyn-
de ook boog en breet als

9
t vorige. 2(5 - O

3(6 De Tentatie van St. Anthoni , met veel fpottend by-
werk, zeer fraay op Koper gefchildert, door JDavidTe*
niers, hoog 1 voet 2j duim , breet i£ ^oef» 79-0

27 Een Boere Binne-huismet vrolyke Boeren, en bywerk,
door dmzclven, hoog icf, breet 15 duimen. 47-0

18 Een rookend, en een op de Cyther fpelend Boertje en
een zingend Boerinnetje aan een Tafel, met bywerk en
een Boertje in

?
t verfchiet, door denzelven, hoog 7I,

breet 6\ duimen. 28-0
19 Een extra fraay uitvoerig Landfchapje , vol gewoel van

Beeldtjes , Paarden en Karren , door den Fluweelen
Brtugel, hoog 11 duim, breet 1 voet 4^ duim. 60-

20 Twee Stukjes , verbeeldende het geheele Lyden van
onzen Zaligmaker, met veel Beeldtjes en bywerk, kun-

ftig en uitvoerig gefchildert, op Koper , door denzel-

ven ;
hoog 45, breet 7 duimen. 18-0

21 Een Bloemkransje, zeer kunftig met verfcheide foort

van vliegende Diertjes, in het midden een Landfchapje

met Maria en het Kindje, door detizelven, hoog 9,
br<3et 61 duimen. 12 - o

22 Een
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22 Een Landfchapje met twee Molens en verder bywerk ,

zynde agtkant, door denzelven, hoog 6|, breet 9 dui-

men. 11 - o
23 Een Meyvreugd, zeer fraay en uitvoerig gefchildert.,

door Jan Speen, hoog 1 voet duim, breet 1 voet 5
duim. 59 - o

24 Een Stuk waar in Jan Steen zelfs verbeeld word , gee-

vende een Zwangere Vrouw te drinken, met veel by-

werk, van een dronke Huishouding, zeer grappig van
ordinantie, door denzelven, hoog 2 voet 8 duim, breet

3 voet 4I duim. 25-0
25 Een vrolyke Boere Huishoudinge, met fraay bywerk,

door Adr. Oftaade, hoog 10J, breet 14! duimen.

26 - o
26 Een rokend en een drinkent Boertje, fraay gefchildert,

door denzelven, hoog 7, breet 6 duimen. 13 - o
27 Een Boerehuis met vier Beeldjes, waar onder een ou-

de Vrouw die een Boer Luift, met verder bywerk,
door denzelven , hoog 8^, breet 22 duimen. 12 - o

28 Een leggend Vrouwe-Beeid, met beide haar Armen en
Handen ruftende op haar Schoot, excellent gefchildert >

door Rembrant van Rbyn, hoog 2 voet 5 duim, breet

2 voet. 54 - o
29 Een oud Mans Hoofd , zeer fraay en kragtig gefchil-

dert, door denzelven

,

hoog 1 voet 11 duim, breet 1 voet

6% duim. 37-o
30 Een klein oud Mans Kopje, zeer fraay, door denzelven.

hoog 7, breet 4! duimen* 19 - o
31 Een zeer fchoon Stuk, verbeeldende de Salvinge van

onze Zaligmaker by zyn begraving , door de twee
Vrouwen :door Antonie van Dyck ,hoog 1 voet , 2 duim *
breet 1 voet 9-J duim. 53 - o

32 Een fraaije Schets , verbeeldende de Geboorte Chrifti

in de Stal: Ordinantie van negen Beelden, zittende Ma-
ria met het Kindtjeaan de Borft by de Kribbe, door P.
P. Rubbens; hoog 2 voet duim, breet 3 voet 4I duim.

28 - o
33 Een dito fraay Stuk, zynde deSlange byting en de Ge-

neezing der Ifraeliten in de Woeftyne, uit de Sehoole

van denzelven, hoog 2 voet , breet 2 voet 11 Jw/ttz.

47-0
34 De Maaltyd vanBelzazar, vol Figauren, en extra by-

L 2 werk,
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werk, zéér kapitaal en uitvoerig, door F. Francks ,

hoog 3 voet duim, breet 4 voet n| duim. 21 - o
35 Een fraay Stuk , verbeeldende de zeven Werken van

Barmhertigheid , door Simon de Vos, boog I voet 10
duim, breet 3 voet 1 duim. 26 - o

36 De Prediking van Johannes den Doper in de Woefty-
ne, fchoon gefchildert , door G. van den Eekbout ,hoog
1 voet 2 duim , breet 1 voet 8J duim. 26-0

37 Een extra fraay Stuk met Wik, hangende een Haas aan

een Snaphaan tegens een Boom, en veelerlei dood Wildt

op de voorgrond , met een Hond: alles zo natuurlyk en

fraay gefchildert, als gezien kan worden, door Peter

Gyzen, hoog 1 voet 1 duim, breet 10 duim. 141 - o

38 Een dito fraay en kapitaal Stuk met een Gans, Hoende-
ren en ander Gevogelte, zynde zoo goed als van Hon*
dekoeter , door Jacomo-Viéor , hoog 3 voet, 2\ duim,
breet 3 voet 1 1 duim. 50-0

39 Twee dito met allerhande Wildt en Vogelen, en in ie-

der twee Honden, zeer uitvoerig, door AdriaanGryft

,

hoog 8, breet 10 duimen. 33 - 10

40 Twee extra fraaije Landfchappen met hun ftoffagie ,

door Huisman van Mecbelen, hoog 2 voet £ duim, breet

2 voet 7 duim. 116 - o
41 Twee dito zeer fraay gefehilderde Landfchapjes, met

Beekjes van Herders, en Herderinnen hun Vee dryven-

de, door Petrus Snyers , naa Rubbcns
,
op Koper , hoog

7, breet 1 r| duimen. 46-0
42 Twee excellente gefehilderde Landfchapjes met Koek-

jes en Schaapjes, door Simon van der Does, hoog 10,
breet I2| duimen. 47-0

43 Twee fraaije Landfchapjes en Water-Gezigten , vol ge-

woel van Huizen, Scheepen en verder bywerk, zeer

uitvoerig en pïaifant, door Micbau, zynde de ftoffagie

door Boudeivyns, hoog 11 , breet 15I duimen. 79-0
44 Een fraay Gezigt van de Haringpakkers-Toren over 't

Y, te Amfterdam, en de Nieuwe Stads-Herberg vol

gewoel en uitvoerig, door Abr. Slork , vanjzyn befte

%yèt, hoog i| voet, breet 1 voet 7! duim. 90 - o
45 Een extra pragtig Gebouw in zyne Bosfchagien , door

y. van der Hcyden , zynde geftofreett, doorgif, van
de Velde, hoog 1 voet 1% duim, breet 1 voet 9 duim.

52 - o
46 Een
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46 Een extra fraai Landfchap, zeer uitvoerig, door de La-
ter* na Adr. van de Velden, hoog 1 voet \ duim, breet

1 voet <il duim. 36 .- o
Nota. Het Origineele Stuk van A. van de Velde

,

berufl in het Kabinet Schilderyen van den Heer
Burgemeejler van der Marck, te Leyden.

47 Een voornaam Landfchap en Bofch met Rovers, dia

vervolgt worden, door Kornelis FVierinx , hoog 1 voet

10 duim , breet 3 voet. 32-0
48 Een Landfchap, waar in een vervalle Gebouw, een

Ezei met een Sak met Vrugten beladen , en een Man
die dezelve afneemt, waar by een Vrouw en etende

Jongens met een Poempoenin de hand, door van Bloe-

men, de Vrugten door Gillemans, het Landfchap over-
fchildert door den ouden Huysmans: voorts een Haas,
Eindvogels , Radyzen , Vygen , Pruimen en andere

Vrugten, door P. Snyers; hoog 1 voet io* duim* breet

2 voet 4 duim. 30-0
49 Twee kleine plaifante Landfcbapjes met Ruintjes , fraay

geftoffeert, door Herman Sagtleven, hoog 5| duim,
breet Jl duim. 20-0

50 Een fraay geftoffeert Landfchap , door Mommers 9 hoog
1 voet 11 J duim, breet 2ï voet. 20 - o

51 Twee dito met rokende , fpeelende en dartelende Boer-
tjes en Boerinnetjes , extra zagt en fraay gefchilderfc,

door Maarten van Heemskerk; zynde van de befte die

van hem gevonden worden, hoog 9! duim, breet 1 voet

l duim. 113 - o
52 Twee dito's, zynde vrolyke Boere-Huishoudens, zeer

fchoon en uitvoerig, door denzelven, mede van zyn
befte foort, hoog 1 voet 3 duim, breet i| voet.

95-o
53 Een vrolyke Boere Converiatie, door denzelven ,

hoog

7f , breet 9! duimen. jo - o
54 Een Rookend en Drinkend Boertje, in \ verfchiet een

Converfatie van Boeren by een Vuur, door Adriaan
Brouvjer , hoog duim, breet 1 voet £ duim.

55 Een Luizevangftertje, door denzelven , hoog y\, breet

yl duimen. 13 - o
5Ó Een op de Tang-fpelend Vrouwtje , met zingende

L 3 fpgi
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fpelende Boeren, zeer zagt en malfch gefchildert , door]

Jan Mienzs Molenaar, hoog i voet i§ duim, breet i

voet 61 duim* 36 - o|

57 Een kapitaal Stuk, zynde een Boere Dorp en Kermis,
vol gewoel, en zeer uitvoerig, door Klaas Molenaar I

hoog 4 voet 2% duim, breet 5 vo« 4I Jw/m. 24 - o
58 Twee kapitaale Bloemlïukken , door Veer'endaal , hoog

1 uoeJ pi Jw/m , breet 1 voet 5 Jw/m. 48-0
59 Twee dito Fruitftukjes , door Campidolio , hoog 1

voet 1 § duim , breet 1 vaet 4I dw/m. *
1 1 - 10

00 Een Trompetterje , en een Gezelfchapje in het ver?

fchiet aan een Tafel, met een kunftig gefchildert Tapyt
gedekt, en verder fpeeltuig, extra uitvoerig, door G
IVigmana, hoog 1 voet 2§ duim, breet 11 i duim.

30-0
61 Twee Veld-Battailles , zeer fraay en uitvoerig gefchil-

dert, door Karei Breydel, hoog 1 voet i| Jw/'m, breet

ö| duim. 51 - Q
62 Een Hufaaren Kampement , zeer uitvoerig , door P.

van Breda, op Koper , hoog- 13!, breet 16 duimen.

32-0
63 Twee dito's, zynde een Valkejagt, en een Smits-Win-

kel, zeer fraay, door denzelven, na Pb* Wouwerman

,

hoog I2|, breet 153 duimen. 32 - c

64 Een Corps de Garde, met kunftig gefchildert bywerk.
van Vaandel, Trommels en Krygsgevveer , een Officier

op zyn Spaanfch gekleet , met een Papier in de Hand,
en voorts verfcheide Soldaten: zeer uitvoerig, door E,
van Tilburcb ;

hoog 1 voet 10 duim, breet 2 voet 5I
19-

65 Een Boere-Huishoudinge van elf Beeldtjes en bywerk,
door denzelven, hoog 1 voet n\ duim, breet 2 voet

85 duim. 11 - o
06 Twee dito's, zynde Tafelende en Vrolyke Bacchana-

len, ftout gefchildert, door Jaques de Roore , hoog 1

voet 6\ duim, breet 1 voet \\\ duim. 31-
07 Een dartelende Mars en Venus met Mercurius in 't ver-

fchiet, zeer aangenaam van coloriten fchildering, door
GerarddeLairesje ,hoog 1 voet 2i duim, breet 1 voet

duim. 17 - o
08 Een zeer fraay Vrouwe Poqrtraitje, verbeeldende de
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Moeder van den fchilder P. van S'tingelend , extra uit-

'voerig, door denzelven, hoog 6, breet 5 duimen, zyn-
de van boven ovaal. 35 - o

69 Twee excellente Pourtraiten, zynde een oudt Man,
en een Vrouwe Pourtrait, beide met handen, zeer

fchoon en uitvoerig gefchildert, door Balthafar Denner,
hoog 2 voet 5 duim, breet i voet 11 { duim. 88-0

70 Twee Mans , en twee dito Vrouwe-Pourtraitjes, extra

fraay en uitvoerig gefchildert, door Bcjchey, hoog 5I,
breet 4I duimen. 37 - o

71 Een Vrouwtje ddt fchuurt en een fpelend Kind by haar,

met verder bywerk, zeer fraay, door dcnzclvcn, na

Gerard Dou , hoog 1 voet \ duim, breet ici duim.

72 Een Boere-Vreugd , zeer uitvoerig , door denzelven ,

na Adr. Oflaade, hoog 7j duim , breet 9^ duimen. 16 - o

73 Een kapitaale Brabantze Markt , vol gewoel, en uit-

voerig gefchildert, door M. van Helmont , hoog 5 voet

2 duim , breet 7 voet. 35 - o

74 Een Chymift met veel fraay Beeld- en bywerk, extra

uitvoerig gefchildert , door denzelven , hoog 2 i;oe*

8 duim , breet 3 voet 9 dw' 28-0
75 Een Tovery met allerlei Helfch Gcfpuis, zeer grappig,

door den Helfcben Breugel, hoog pj, breet 14^ duinen.

15 - o
76 Twee dito, verbeeldende de Kaftyding en Straf, van

de Vos over de Dieren; door P.Breugel, hoog 1 voet

4l duim, breet 1 voet icj duim. 18-0
77 Een Naiftertje met twee Kinderen en fchoon bywerk,

door Job Berkheyden, hoog 13J, breet 11 duimen.

19 *• o
78 Een Vryagie , zeer fraay gefchildert , door Aarnout

Verbuys , zynde geweeft een Difcipel van Willem van
Mieris , hoogSJ, breet 6| duimen. 13-10

79 Kaartfpeelders en een Vryende Boere Converfatie , ex-

tra fraay gefchildert, door H. Mf Zorgh, hoog 1 voet
ic| duim, breet 2 voet 7 duim. 18-0

So Twee Satte Boeren om een Ton , met een Vrouwtje

,

een Glas met Drank aanbrengende, en verder bywerk

,

door R, van Brakenburg, hoog 10, breet yl duimen.

40 ^ o

L 4
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81 Een Boere Dorp en Kermis, vol gewoel en fïaaije ftof-

fagie, door J. K. Droogfloot , hoog 3 voet i£ duim ,bteet

4 voet 8 duim. 21-10
82 Ken dito als de vorige, door denzelven, hoog 2 voet iof

duim, breet 4 voe* 10 duim. 20-0
83 Een Bofchagtig Landfchap met een Uartejagt , door

David Vinkebooms, hoog 1 voet 8| duim, breet 2 voet

9l duim. 10 - o
84 Een Landfchap met fraaije StofFagie, door J. Baffan,

hoog i voet l duim, breet 1 voet $ï duim. 14 - 10

85 Een kragtig gefchildert Mansperfoon,' verbeeldende de

Meetkunde, door Carlo Lotti, hoog 3 voet 6 duim,

bieet 2 11 duim. - u * 2 "

EXTRACT CIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Ferkogt in Wiflel-Geld, den 26. Oclober 1756, iwz-

Mecchelen.

T^EN zeer uitmuntend Stuk, verbeeldende de Ge-
boorte van Chriftus, welke aangebeede word door

de Herders, zynde, volgens het oordeel der meefte

Kenners , gefchildert door Antoni van Dyk. 830 - O
2 De Heilige Maagd met het Kind Jezus by haar ftaande ,

door denzeiven. 71-
3 Een Pourtrait van een Jongeling, door, of in de manier

van denzelven. 260 - o
4 Een extra fchoon Stuk, verbeeldende Ons Heermetzyn

Difeipelen te Emniaus , door Petrus Paulus Rubfans.

1250 - o
5 De Aanbidding der Koningen, met een gevolg van veel

Figuuren
9 door een Difcipel van Rubbens. 50 - o

Een groot en fraay Landfchap, door L. van IJden, na
Rubbens. 54 - ö

7 Een Keuke, waarineen menigte Kook- gereetfebappen
en Groentens zyn, door David Ryckaart. in r o

8 Een Boete Binnehuys, door denzelven. 38-0
9 Eer*
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9 Een groot Stuk, verbeeldende een Leeuvve Jagt, door

y. Fyt. 62 - o
10 Een Stuk met Dood Gevogelten, door denzeïven.

2Ó - o
11 Een groot Zeeftuk, terzyde van 't zelve een Rots, op

welke een Kalteel of Slot Haat, door Bomvontura Pee-

ters. 32 - o
12 Een groote Zee-Battaille, door denzeïven. 26-0
13 Een paar groote plaifante Landfchappen, dooi K.Huys-

mans van Mechelen. 62-0
14 Een dito Landfchap, door denzehen. 34 - 10

15 Een Stuk in de hoogte, met Ruinen van Gebouwen, in

een Landfchap , door denzeïven. 15 - 10

16 Een ander Landfchap, door denzeïven. 17 - o
17 Een Landfchap , door Momper , met Figuuren van den

Fluweelen Breugel. 27 - 5
18 Een zeer fchoon Landfchap , door AJJelpi. 18 - 15

39 Twee Landfchapjes in de hoogte, door denzeïven, met
Figuuren, door Wouters. 24-0

20 Een Landfchap, door denzeïven, met Figuuren, door

Chrifl. Scbovaarts. 21 - o
21 Een zeer klein Landfchapje, door denzeïven, met Fj-

guuren , door Micbau. 16 - 5
22 Twee dito kleine Stukjes, door Michau. 15 - 5
23 Een Landfchap met Soidaaten , door Sebaflmans Franks:

17 - o
I24 Een Heilige Familie met veel Engelen verzekl, in een.

Landfchap , door de Vos. 21- o
25 Een St. Jan den Dooper, door Vincent Malo. 16 - 5
28 DeDoopingvanOns Heer,door Jacob Jordaans. 15 - o
27 De afneeming Chrifti van 'tKruys, met veel Figuuren

,

door Grimmer. 15 - 10

28 Een Stukje, verbeeldende het Winter Saifoen , door den-

zeïven. 15-10
29 Een Tafel , voorzien met Vrugten , Viflchen , Kaas

,

&c. zeer kunftig gefchildert, üooi F. Eykens. 23 - 10

30 Een Gezelfchap van Boeren, zeer fraay , door Adriaan
Brouvjer. 53 - o

31 Een Keuken, door Sagtleven, en de daarin zynde Fi-

guuren of Beeldtjes, door Heemskerk. 30 - 10

32 Een Advocaat in zyn Comptoir met eenige Pleitdin-

gers, door Pieter Breugel. 27-0
L 5 33 Een
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33 Een Battaille , door A. F. van der Meuten, 20 - 10

34 Een dito Battaille , door denzehen. 19-0
35 Twee kleine Battaille-ftukjes , door Broes. 21 - 10

36 Twee dito Battaille-ftukjes, door de Rondt, 15 - 10

37 Een Wilde Zwynejagt, door Boyermans. 22 - 10

38 Een {luk met Jagttuig, zeer natuurlyk, door Biltzius.

16-5
39 Een Scheepvaartje , door van de Velde. 16 - 10

40 Twee zeer kleine Scheepvaartjes op Koper, door den-

zehen. 13 - 5
41 Vyf Stukjes, verbeeldende de vyf Zinnen, door, of in

de manier van J. van der Laanen. 22 - 10

42 Een Boere Dansje, door de Cort. 15 - 10

43 Een Schoolmeeftertje, door Heemskerk* 12 - 10

44 Twee kleine Stukjes met Boertjes , door den ouden

Heemskerk. 17-15
45 Een Stukje met een Man te Paard , door Juflus van

Egmondt. 12-10
46 Een fraay Landfchap, door Peter de Wit. 16-5
47 Een Landfchapje, door Schooff. 13 - 15
48 Een dito Landfchapje, door Stalbent. 14-0
49 Twee Landfchappen met Figuuren , door Viclor Jans-

zens. 17 - 10
50 Twee Stukjes, verbeeldende KermhTen of Jaarmarkten,

door P. Kafleels. 16 - 15

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Ten buyze van wylen Mevromve Margareta Verhamme,
Weduwe van den Heer Loot Van Santvoort, Verkogt

den 16. Maart 1757. binnen Amfteldam.

( NB. ) De Stukken zyn gemeeten binnen de Lyflen.

1 TT^EN Heilige Famielle, beftaande uyt fes Figuuren,
JL/ met verder bywerk, door den Ridder Adrïaanvan
der Werf: Dit uitmuntend Stuk , 't welk in alles zeer
kundig is gefchildert , is altoos door alle Kenders gehou-
den voor een van 't allerbefte van deeze vermaarde Schil-

der, h zelve is hoog 2 voet 10 duim, en breet 2 voet.

4060 - o
2 Een
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2 Een dito uitmuntend Kunftftukje , verbeeldende een jon-

ge Dogter in een Nis , houdende in de eene hand een
Haas, en voorts by haar een Jongeling, nevens verder

bywerk , door Gerard Dou , zynde dit een van zyn fchon-

fte en uitvoerigfte die bekent zyn, en is hoog 1 voet 10
duim, breet 1 voet 5 duim. 2500 - o
(NB.) Boven gem. Kunflflukje is nu berujlende in

y
t Ka-

binet van de Heer J. Biflchop te Rotterdam.

3 Een diro Kunftftukje, vertoonende mede een jonge Dog-
ter in een Nis, houdende in de hand een Mandtje met
Vrugten : In 't verfchiet zyn twee Figuuren fpeelende

Muficq: Voorts ziet men aan de eene zyde een doode
Haan, daar boven een Kooitje met een Puttertje: en op
de voorgront van 't ftuk een Pot met Bloemen , zynde
alles uitmuntende, en niet minder dan 't vorige, door den*

Zeiven, hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet \ duim.

2225 - o
4 Een dito weergaa, verbeeldende een Man, ook in een

Nis, blaazende op de Trompet, terwyl in 't verfchiet

een Gezelfchap zich vermaakt, en op de voorgrond ziet

men een Lampet met zyn Schotel, door denzelven, zyn-
de hoog en breet als 't vorige. 1925 - o
(NB.) De 2 bovengem. Stukjes zyn nu beruflende in

y
t

Kabinet van de Heer Braamkamp, te Amjlerdam.
Nota. De 4 voorgemelde Schilderyen zyn altoos zeer

hoog ge-eflimeert geweeft, en door alle Kenders aange*

merkt als de Chefs d'Oeuvre van die twee vermaarde
Schilders : Dog waar Num. 1 . nu berufl , is voor als

nog onbekendt als door een onbekende gekogt zynde.

5 Een extra fraay Stukje, verbeeldende Vulcanus, die op
bevel van Thetis, de Wapenen voor Achilles fmeedt,
zynde zeer aangenaam van Colorit, en door een der bes-

ie Italiaanse Meekers gefchildert op Koper, hoog 10, breet

5ï duimen. 100 - o
Een kapitaal Stuk , vertoonende het Beleg van Oftende,
meteen meenigte van Figuuren, zeer fraay gefchildert,

door Michel Angelo, hoog 3 voet 8 2 duim, breet 5 vcet

1 \ duim. 260 - o
7 Een zeer fraay Stukje, zynde een Kerk van binnen, met

veel Figuuren verciert, en zeer kunftig gefchildert, door
Hendrik van Steenwyk , hpog ici duim , breet 1 voet

4é duim. 195 - o
8 Een
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S Een Stuk met Vrqgten en Bloemen, zeer^
fraay gegroept, geordonneert en gefchildert,

j

door Coenraad Roppel , hoog i voet 7 duim, [ „ _
breet 1 voet 4 duim. [

^°

9 Een dito weergas, door denzelvm, zynde \

boog en breet als
y
t vorige. J

10 Een Gezelfchap van Boeren voor een Heiberg, zeer

fraay en kunftig gefchildert, door Adriaan van Qflaade,

hoog 1 voet , breet 1 voet 3J duim. 150 - p
Bedragende de Pryfen der 10 Stukken tezamen

de Somme van ƒ 11745 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

By een verzamelt door den Heer van Kretfchmar, Collonel

van de Cavallerie , Major van de Garde-Dragonders ,

en Generaal-Adjudant van zyne Hoogheid den
Heere Piince van Orange en Nasfau,

Verkogt den 29. Maart 1757. binnen Amfterdam.

% "IT^EN berouw hebbende Petrus tot de knien te zien,

1 j zynde levensgroote, door Guido Reni, hoog 50,
breet 43 duimen.

Nota. Dit Stuk is op de Verkoping niet geweefl,
zynde misfchien voor dezelve reeis verkogt : het

zelve als ook 't volgende Num.2. waren gekomen
uit het Kabinet van de Heer Flink.

2 Een H. Hieronjmus met den Engel, die het Oordeel Ba-

zuint, door Guerfino da Cento, hoog 12, breet 16 dui-

men. 101 - o
3 De Zegening van Ephraïm, met vyf Beelden, tot de

knien te zien, levensgroote, door Carlo Lotti, hoog

52 , breet 65 duimen. 2co - o
Nota. Dit gem. Stuk nevens de volgende 4 Stukken

of Nummers zyn gekomen uit het Kabinet van de

Heer la Court te Leiden.

4 Een dronke Silenus, tot de knien te zien, mede levens-

groote, door denzelvm, hoog 42, breet 38 duimen.

.15-0
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5 Een fchoone Stier , vegtende tegens agt Honden , alles

levensgroote, door Roos, te Romen gelchildert, hoog
6 voet 2 duim , breet 9 voet 3 duim. 275 - o
Nota. De vseergaa van dit Stuk berufl of is geiueefl

by de Zoon van voorn. Heer la Court/e Leiden , en

zyn beide befchreven door J. Campo Weijerman

,

in zyn Schilders-Boek 2e Deel. pag. 309.
6 Een Stuk met Osfen, Schaapen eh Beelden, door den*

zeiven, te Rome gefchildert, hoog 36, breet 28 dui*>

men. 40-0
7 Een Stuk met Engelen, door een onbekent'

Meejler, hoog 56, breet 37 duimm.
8 Een dito weergaa, door denzelven, zynde

hoog en breet aïs H vorige,

9 Een ruftende Jagt-Party met veel Beelden^ Paarden

,

Honden, Wilt &c. , door Michel Angelo de laBattaalie,

hoog 28 , breet 36 duimen. 110 ~ o
10 Een Mans-Pourtrait, zonder Handen, le-*

vensgioote, door P. P. Rubbens, Op pa-

neel
, hoog 19, breet 14 duimen.

1 1 Een dito , zynde het Pourtrait van de Vrouw
der-gem. Man, door denzelven, op paneel,

zynde hoog en breet als 't vorige.

12 Het Pourtrait van een Spaans Edelman ,2ynde eenKnïe-

ftuk met eene Hand> levensgioote, door Amoni van
Dyk, hoog 41, breet 32 duimen. 400 - o
Nota. Dit Pourtrait is wet eer gekomen van de

Heer van Beuningen, en naderhand van de Heer
de Wit.

13 Het Pourtrait van Antonio Moro, zynde een Knieftuk

met twee Handen, mede levensgroote, en door hem
zelfs gefchildert, hoog 44, breet 34 duimen. 150 - o
Nota. Dit Pourtrait vjas mede wt 't Kabinet van

voorgem. Heer Flink gekomen.

Een Philofoof levensgroote , door GerardDou, op pa-
neel, hoog 15, breet 12 duimen. 55 - o

15 Een Mans-Pourtrait, door Frans Hals, hoog 36, breet

28 duimen. 30 - o
16 Een Stuk, verbeeldende Rynout en Armide,met meer

als dertig Figuuren in een Landfchap,door Willem van
Miris, op paneel uit een Stuk, hoog 2 voet 2 duim ,

breet 2 voet o| duimen* 5S0 - o
No-

205 - o
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Nota. Dit Stuk was voor degenoemde Heer fa Court
zelfs gefchildert geweefl , en is ook ampel befcbre-

ven door j. Campo Weijerman in zyn %de Deel
pag- 387-

17 Een Ulisfes by Cir$:e, door Jan van Mieris, op pa-

neel, hoog io^, breet 16 duimen. 110 - o
18 Een Boere Herberg met Elf Beeldtjes , zon

rookende als fpeelende op 't Verkeerbordt, I

door Adriaan van Oflaade , op paneel, hoog
|

11 J, breet 9! duimen. ^600 - O
19 Een dito Boere Herberg, zynde van dezel-

j

ve groote als 't vorige op ^ duim na, zo dat I

tot een weergaa dient, door denzelven. J
Nota. Dit laafl bovegem. Stukje, als mede het vol-

gende Rbyn-Gezigt , zyn gekomen uit het Kabinet

van den Heere Grave van Wasfenaar.

20 Een Rhyn-Gezigt, Oppert verbeeldende, door Her*
manus Sagtleven Anno 1660, op een kopen plaat , hoog

9, breet 11 duimen. 160 - o
21 Een Stuk, verbeeldende de Hiftorie van Triptholemus

en Lincus, door Gerard de Lairesfe, hoog 14, breet

18 duimen. 240 - o
Nota. Dit Stuk is bekent door de Prent ,welke daar

van uitgaat in 't Werk van Lairesfe.

22 Een Heer en Dame, met een wit Satyne Rok aan,t'za-

men Mufigeerende, met verder bywerk, door Gerard
Terburgh, op doek, hoog 14, breet 13 duimen.

110 - o
23 Een Vroow die dronken is en flaapt, word door Jan

Steen met Tabaks-Rook geblaazen,terwyl de Meid daar

by ftaat, op paneel, hoog 15, breet 12\ duimen.

50-0
24 Een vrolyk Gezelfchap van Negen Perfonen,zoo Hee-

ren als Dames, door van Arp, hoog 22, breet 24 dui-

men. 155 - o
25 Een Stuk van de jonge of oude Weninx, verbeeldende

een Paauw, Zwaan, Patryfen en rifthangende Vogels

,

met twee levende Duiven, Hondt, Bloemen en Fruit,

in een Landfchap met een Vaas en andere Ornamenten
verkiert, hoog 66, breet 59 duimen. 431 - o
Nota. Het gcm. Stuk is ook uit het Kabinet van voorn.

Heer la Court gekomen en zynde mede voor zyn

Wel
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Wel. Ed. zelfs gefcbildert geweefi , gelyk alle, die

genoteertJiaan van zyn WelEd. te zyn gekomen,
ook voor zyn Wel Ed. zelfs gefcbildert zyn, zo
in Italien als Hollandt.

26 Een dito nette weergaa, met een Hart, Ryger, twee
hangende Haazen , en levende Hond jen Jagtgeweer ,

nevens dito Gereetichappen, en in 't verfchiet van het
Landfchap, een Hartejagt, zyndemede vrnWenirikx,
en hoog en breet als *$ vorige. . 425 - o

27 Een klein Kabinet-Stukje , met dood Wildt,'
als Endvogels en kleinder Vogeltjes, nevens
een Tuin-Gezigt en verdere Ornamenten,
door denzelven, hoog 22, breet 19 dui-

men. y$° - o
28 Een nette wedergaa, met dood Wildt, als

twee Patryzen met ander Wildt en Jagt-

tuig, door denzelven, zynde hoog en breet

/als voren.

Nota. De nvee gemelde Stukjes zyn insgelyks uit V
voorgem. Kabinet van de Heer la Court gekomen.

29 Een Stuk met Vegtende Hanen en een bylïaande Haan %

Hoenders en Kuikens , door Melchior de Hondekoeter,

hoog 48 , breet 60 duimen. 232 - o
30 Een dito Stuk met levende Vogels , als Hoenders , Kui-

kens, Bonfing, door A. Scbouman, hoog 28, breet 39
duimen, 50-0

31 Een Stuk met een Ryger die van twee VaM
ken geattaqueert word , en op de Voor- I

gront twee Honden, door F. Snyers , hoog
|

46, breet 30 duimen, }> 61 ~ O
32 Een dito weergaa, zynde een Pitoor die

tegens een Hondt vegt , door denzelven

,

zynde hoog en breet als voren.

33 De opwekking van Lafarus, door Jan Lievens 9 hoog

49i , breet 44! duimen. 20 - 10
Nota, Dit gem. Stuk gaat ook in Prent uit.

34 De Aanbidding en Offerhanden der Wyzen uit 't Oof-

ten, door Bartholet Flaman, zynde geweeft de Meef-
ter van G. de Lairesfe, hoog 64 , breet 46 duimen.

50-0
35 Een Stukje, door Hans Rottenbamer en Breugel, met

meer
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meer dan óoFiguuren, verbeeldende den Doop Chriftl

in een fraay Landfchap, op koper , hoog 12, breet 18

duimen. 460 - o
Nota. Dit Stukje is gekomen uit de Verkoping van

den Hertog van Ta^xd. alwaar het den Eigenaar

of tegenswoordige Verkooper heeft doen koopen.

3<5 Een Heilige Famicllie^oor Gerbrant van den Eekbout ,

hoog 7 , breet 15^ duimen. 41-0
37 Een Baals-Tempel,daar in de Baals-Priefters met Vrou-

we en IGnderen het Eeten confumeeren, dat aan den
Afgod geoffert vvierd , door P. Neefs, zynde vol Beel-

den, door Franks, op paneel, hoog 27, breet 38 dui-

men. 60-0
38 Een Stukje met Gebouwen in een Landfchap, door

Jan van der Heyden, hoog 13\, breet 15^ duimen.

110 - o
39 Een dito Stukje met Gebouwen en veel Beelden, door

Jacob van der Ulft, op paneel, hoog 10 , breet 14 dui-

men. 145 - o
40 Een Stuk met een drift Beeften , door het water gaan-

de , met Schaapen , Geit en Hond : voorts een Vrouwtje op
een Ezel, en by haar een Man die met haar praat, ne-

vens een Vrouw met een Kintje op haar rug, door Ni"
colaas Bergbem, op paneel , hoog 13J, breet 173 dui*

men. 3G0 - o
41 Een Landfchap met Beeften, door Asfelyn, anders

Krabbetje, op doek, hoog 242, breet 283 duimen.

78-0
42 Een fraay geftoffeert Landfchapje, door Kornelis Poe-

icnburg, hoog 9, breet 12 duimen. 65 - o
43 Een Bergagtig,in een holle Weg verbeeld , Landfchap

met ftonagie, door Davidt Teniers
, hoog 19, breet

28* duimen. 62 - O
44 Een Stukje met Rookende en Drinkende Boeren, door

denzelven, hoog p|, breet 13! duimen. 230 - o
45 Een dito met Boertjes, door Adriaan Brouwer , op pa-

neel, hoog , breet 7 duimen. 80 - O
46 Een Kaars-Licht Gezelfchap met een Rokend Jongeling

aan een Tafel zittende by een Juffertje dat naait, met
een Meid by haar, door G. JyPaltbe, hoog 20, breet

16 duimen.

47 Een
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^7 Een woelende Zee met Scheepen, doot*

Willem van de Velden, hoog 13J, breet

17 duimen.

48 Een dito weergaa, zynde een ftil Water »

~*

met Scheepen, door denZelven, en boog en

breet als voren.

'49 Een Zee- of ?
t Y-Gezigt , vol Scheepen en Jagten }

door A. Storck, hoog 27, breet 36 duimen. 75-0
50 Een Battailje, door Jan van Hugtenburg /

hoog 25, breet 30 duimen.

51 Een dito weergaa, zynde een Veld-Wagt ^III - Q
van Cavallery, door denzelven, en boog en

breet als vorm. j
Nota. De laaflgem. twee Stukken zyn mede gekomen

uit h meergem. Kabinet van de Heer la Court.

52 Een Fruitftuk , met confiderabel bywerk, door Jan Dct*

vidfz. de Heem, hoog i8J, breet 24\ duimen.

189 - o
53 Een Goedergelukzegger, met verfcheide Figuren, door

P. Verelft, hoog 14, breet 13 duimen. 40 - o

54 Een Boere Bordeel, door J. van Graasbeek, hoog 15,
breet 13 duimen. 20-0

55 Een naakt Beekje, door G. Scbalke, hoog TO, breet 7J
duimen. 40-0

56 Een Bachanaal, door y^oft Jordaans , hoog 2C§ , breet

16 duimen. 14 - 10

57 Een Landfchap met een Watervalletje , door J. Ruys~

daal, hoog ui, breet 14I dnimen. 30-0
58 Een kapitaal Landfchap, door Jan Glauber, hoog 39,

breet 46 duimen. 54 - o

59 Een Landfchap, door Lucas van Uden,hoog 15, breet

24 duimen. 17 - o
60 Twee Landfchapjes , op koper, door A* Keerinkx , hoc-g

4i> breet 7| duimen. 13 - o
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CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Uit de be^e Kabinetten by een verzamelt , door den Heer

Pieter Teftas, de Jonge. Verkogtden 29. Maart 1757.
binnen Axnfterdam.

ï T7\EN weenende Hagar, met Ifmael en een Engel
I j in een Landfchap , door Carjo-Maratti , zynde
uitvoerig en in

?
t beft van zynen tydt gefchildert , hoog

4 voet 3 duim, breet 5 voet 9 Jt/im. 240 - o
2 De geneezing van Tobias Blindheid, door Carlo Lotti,

zynde kunftig en Meefteragtig gefchildert, hoog 3 voet

3 duim, breet 3 voet 8 duim. 44-0
3 Eeu Sr. Sebaftiaan , Meefteragtig gefchildert , door Span-

jolet , hoog 4 i;o^ , breet 3* voet. 100 - Q
4 Een dito , door denzelven, hoog 41 woef, breet 3! voe/.

38-0
5 Een biddende Chriftus met den Engel, door een Itam

liaans Meefler , hoog 3^ VGet, breet 2 *;oe? 8 dwm.
II - O

C Een extra kapitaal en kunftig Stuk, verbeeldende de

Vrouwen aan het Graf Chrifti komende, en de Engelen
daar op, en in het Graf ziende, benevens veel bywerk,
alles levensgroot en uitmuntend gefchildert, door Fer-

dinandt Boll, hoog $\ voet , breet I2j voet.

Nota. Op de Catalogus jlond geen prys by dit Stuk,

en dus is denkelyk 't zelve reets voor de Verkor
ping, ofgeheel niet verkigt nog geveilt zal zyn:
niettemin zulks is goedgevonden f

t zelve hier per
Memorie te plaatzen.

j7 Het verzoek van Bathfeba aan David, om het Koning-
ryk voor zyn zoon Salomon, extra fraay, door Gf. van
den Eekbout , hoog 5 voet y breet 5 voet 8 duim.

157 - o
8 De Veryfenis Chrifti, met veel bywerk, door P. P.

Rubbens, hoog 2 voet 8 duim , breet 2 voet. 18-0
9 Een Naakte Vrouw met een Spiegel in de hand, ver^

beeldende een Vanitas, extra uitvoerig en kunftig ge-

fchil-
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fchildert, door Gerard Dom, hoog 6 voet, breet 5 voet.

130 - o
10 Een fraay Kabinetftukje , verbeeldende een Vrouwtje

met een Kaars in de hand, die een Gardyn opent, door
denzelven , hoog icf , breet 7J duimen. 80 - cr

11 Een Muficeerend Gezelfchapje van drie Figuuren, daar
onder een juffertje met een Satyn kleedje, extra fraay,

door Gerard Terburg, hoog 2 voet, breet 1 voet 7 duim.

60 - o
12 Een dito Stukje, door denzelven, hoog 2f voet, breet

2£ voet, 71-0
13 Een Overheerlyk Stuk, verbeeldende een Koffi zaal

,

met diverfche Figuuren , daar eenige Heeren zitten te

Rooken, te Speelen of te Drinken &c, dooc KorneUs
Troojl, zynde dit zoo fchoon en eel gefchildert, als ooit

van hem gezien is, hoog 2 voet 3 duim, breet 3 voet

5 duim. 250 - o
14 Vyf Kabinetftukjes, verbeeldende de Vyf Zinnen, met

eenig bywerk, teder en eel gefchildert, door Adriaan
van Oftaade , ieder hoog 6-§ , breet 4% duimen, 3 10 - o

15 Een dito Kabinetftukje met Beelden en Beeften, onge-

meen fraay gefchildert, door Nic, van Berghem, hoog
20, breet ió duimen. 169 ~ o

iö Een dito met Beelden en Beeften, in een Landfchap,
niet minder dan het vorige, door denzelven, hoog 12,
breet 14 duimen. 120 - o

17 Een dito, niet minder dan 't vorige, door denzelven,

hoog 12, breet 14! duimen. 180 - o
18 Een aangenaam Landfchap met diverfe Beeftjes, zeer

uitvoerig gefchildert, door Adriaan van de Velden,
hoog 8, breet ic§ duimen. 170 - o

19 Een dito, met Beelden en Beeftjes, door'

denzelven, hoog 7I, brset 6§ duimen.

20 Een dito met Beekjes , door denzelven , hoog

7 , breet 5J duimen.

21 Een uitmuntend Kabinetftuk , met kapitaale Beeften en
Beelden, door denzelven, in een Landfchap, door A.
Pynaker, hoog 2 woef 2§ breet 2 tw; 10 Jnim.

155 - o
22 Fen Kabinetftukje met Beelden en Beeften, door P.

Tvter, hoog 14, breet 12 duimen. 61 - o
M 2 23 Een
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23 Een dito, met een drift Beeftjes , dodr dcnzelven, hoog
ló§, breet 19 duimen. 96-0

24 Een verwonderlyk uitvoerig Stuk , verbeeldende een
Gezigt van een ötadt, door Jan van der Heiden, zyn-

de fraay gePfofFeertjdoor Adr.van de Velden, hoog 19I,
breet 24 duimen. . 380 - O

25 En dito , venoonende de Diergaarde van het Hof te

Brusfel, door dcnzelven, en geftoffeert als voren, door

denzelven, hoog 18, breet 21 duimen. 221 - o
26 Een Gezigt in de Stadt Keulen , door denzePvènyen ti&-

de door van Je Velden geftoffeert, zynde niet minder

dan de vorige, hoog 8§ , breet ioj duimen. 165 - o
Nota. eo£ '| gm. Siukje hier na in de Catalo-

gus van wykn de Hr. Leers van dato 19 May
17Ó7. alwaar Num. 38. ze/ue foett o^r-

27 Een Gezigt in een Bofch, door denzelven, en ook ge-

ftoffeert als voren, dooi denzelven , hoog 11 , breet 12-

duimen. 83 - o
28 Een woelend Watertje met Scheepen, extra fraay ge-

fchildert, door Willem van de Velden, hoog 12* , breet

29 Een Zeetje met diverfe Scheepen, fraay gefchildert,

"door L. Bakbuyfen, hoog 2 voet 3 Jm/w, breet 2 voet

10 Jw/ra. 49-0
30 Een Gezigt langs de Vegt naar het Dorp Loenen , met

Scheepen en Beelden, door denZelven, hoog 13, breet

15 duimen. 50 - O
31 Een Kabinetftukje, verbeeldende een Ge-'

zigt langs den Rhyn, met hooge Geberg-
rens en veel ftoffagie , door Herman Sagt» I _
'keven, hoog 8|, breet 11 duimen.

\

(1 G

32 Een dito vveergaa, door denzelven , en hoog

cn breet als vooren.

33 Een Water-Gezigt te Amfterdam naar de MbnkeJbans
Toren te zien, extra fraay , door Aart van der Neer,
hoog 15I, breet 22 duimen. 88-0

34 Een Vrouwtje dat een Vogel plukt, met veel bywerk,
door P. van Slingeland, hoog 22 , breet 19^ duimen.

"58-O
$5 Een Alchimift in zyn Studeerkamer

? met veel bywerk,
ex*

kogt is voor 150 - o

J 5} duimen. 220 - o
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extra uitvoerig en fraay gefchildert , door Korn. B?ga ,

hoog 16I, breet 15 duimen. 64 - o
36 Een oud Mannetje in zyn Studeerkamer, een Pen ver-

fnydende, door G. Dou, hoog io, breet 8 duimen.

52-0
37 Een Vrouwtje met een Vuurteft in de handt, door den*

Zeiven, hoog 5*, breet 4I duimen. 28 - 5
38 Een uitmuntend Kabinetftukje, verbeeldende een Maf-

querade of Bal, met veel bywerk, uitvoerig gelchilr.

dert, door D. van Deeten, hoog 19, breet 25 duimen.
I2£ - o

39 Een Italiaanfche Markt met diverfche Beelden , door

Job. Lingelbach, hoog 2 voet 7 duim, breet 2 woef 3
J«/m. 81 - o

40 Een dito , verbeeldende een Waarzegfter en andere

Beelden, door denzelven, hoog 18 , breet 15 duimen.

43-o
41 Een weergaloos Kabinetftukje , vertoonende een Roe-

re Buitenhuisje, met een Bofch, daar eenige Boeren
Kegelen en zitten te drinken, door Jan Steen, zynde
zo goed als van hem bekent is, hoog 13, breet lóf
duimen. 172 - o

42 Een dito fraay Stukje
, zynde een Boere Binnehuisje

met eenige Beelden en verder bywerk, zeer uitvoerig

gefchildert; door Puyfter, hoog 8, breet 10* duimen.

40 - o

43 Een Buitenhuisje , daar eenige Boeren en Boerinnen

danfen, door, of na D. Teniers , hoog 9, breet IOj
duimen. 51 - o

44 Een dito Gezelfchap, dienende tot een weergaa, hoog

9, breet 11 duimen. 35 - o

45 Een Boere Binnehuisje met diverfe Beelden, zeer fraay,

door Adr. Brouwer, hoog n|, breet p| duimen.

25 - 10

46 Een Boere Binnehuisje met verfcheide Beelden en ver-

der bywerk, door H. M. Zorg, hoog 12, breet 15! dui-

men. 43-0
47 Een dito Binnehuisje met twee Boertjes , door Adr. van

Oflaade, hoog breet 10 duimen. 26-0
48 Een Corps de Garde met diverfe Soldaaten ,

fraay gefchil*:

dert, dooïj.ïeDuc, hoog 12 , breet 16 duimen. 78 - ^

M 3 49 Een
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49 Een Kabinetftukje , zynde een Landfchapje Van den

Flwweekn Brengel , hoog 7, breet 5J duimen. 64-0
50 Een uitnemend Kabinet Stukje, verbeeldende een Ar-

kadifch Landfchap, zeer fchoon en uitvoerig, door Jan
vanHuyzum, hoog 9, breet 14 duim. 151 - O

51 Een dito Kabinetftukje, zynde een Pot met Bloemen,

;r uitvoerig, door denzelven, hoog 17$, breet 13
duimen. 62-0

52 Een ongemeen fraay en uitvoerig Bloemftuk, door Juf-

frouw ^Haverman ,
hoog 2f voet, breet 2 voet.

112 - o
53 Een extra fraay Stuk, zynde een Porcelyne Schotel met

Vrugten en ander bywerk, door W, Kalf, hoog 4 voet

3 duim 9 breet 3J voet. 40 - O
54 Een Pot met diverfe Bloemen, extra uitvoerig gefchil-

dert, door Breugel, hoog 19, breet 15 duimen*

55- o
55 Een Schotel met diverfe Vrugten en ander bywerk, fraay

gefchildert, door G.m ^a/J?, hoog 24, breet 19 etui*

men. 17 - 10
56 Een oud Mans Pounraitje , extra fraay gefchildert

,

door Rembrand van Rhyn, hoog 10, breet 8 duimen.

18 - ïo

57 Een dito fraay gefchildert Mans Pourtraitje, door den-

zelven, hoog 8* , breet 7 duimen. 16 - o
58 Een dito weergaa ,door denzelven, zynde hoog en breet

als voren. 23 - 10

59 Een kapitaal en ongemeen fraay Landfchap met Beel-

den en Beeftjes, door Jan Wynants , hoog 2 voet 8 duim ,

breet 3 5 ^uim. 153 - o
60 Een dito, door denzelven, niet minder dan 't voorige,

en zynde /;oog *n /;r^ ah U Zelve. 134 - o
61 Een dito Landfchap, door denzelven, hoog 2 «uoe/ 3

Jttim, breet 1 votf 9! dw'm. 4Ó - o
62 Een fraay Landfchap met Beelden en Beeftjes, door

Asfelyn, anders Krabbetje, hoog 9, breet 24 duimen.

39-o
63 Een kapitaal en aangenaam Landfchap, door IC van der

Hagen , en fraay , gefioffeert , door voorn. Asfelyn , hoog
6 voet 4 duim , breet 7J vo#. 85-0

$4. Een dito Landfchap, door denzelven, en als voren ge-

ftofFeerf;.
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1

ftofteert, door denzelven, en van dezelve hoogte en brce~

te. 80-0
dj Een uitmuntend Stuk, zynde een Arkadis'

Landfchap , met divenc Figuuren , extra

fraay, door Jan Glauber
;
hoog 17, breet

2i 2 duimen.

66 Een dito Landfchap , niet minder dan H
vorige, zynde een weergaa, door denzel-

ven,, en hoog en breet als '/ zelve,

67 Een fraay Landfchap, door J. Ruysdaal , hoog 2} voet,

breet 2 duim, 62-0
<58 Een piaifantLandfchap met Beelden en Beeft-

jes, door D. Dalens , in het beft van zyn
tyd gefchildert, hoog 16, breet 13 duimen, y 51

69 Een dito weergaa, door denzelven, en hoog

en breet als voren,

70 Een Kabinetftukje, zynde een Kerk van binnen by een
dag-ligt, extra uitvoerig gefchildert en geftofteert, door

P^Zaanredam, Anno rO_8. hoog 14^- breet 17! duimen.

62 - Q
71 Een dito Kerkje, door denzelven, Anno 1635, hoog

10, breet 8é duimen. 34 - o
72 Een dito, door denzelven, Anno 1636, hoog 17, breet

15 duimen. 27-0
73 Een Kabinetftukje , vertonende een Gezigt van een

Kerk van binnen, zynde een Nacht-Gezigt, extra fraay

gefchildert, door de Lorme, hoog breet ipi dut*

men. 36 - o
74 Een dito. door denzelven, hoog 3 voet 7 duim, breet

4 voet 2 Juwz. 27 - o
75 Een Kerk van binnen, fraay gefchildert, door Emanuel

de Wit, hoog iój, breet 13 duimen. 30-0
76 Een extra fraay Stukje, zynde een Inhaaling, met Ge-

bouwen, zeer uitvoerig, door Jacob van der Ulft

,

hoog i r, breet 18 duimeru 61 - o
77 Een Heer met een Juffrouw in een Kamer, met veel

bywerk, extra uitvoerig gefchildert, door J. M. Mo-
lenaar, hoog 2oJ, breet 15J duimen. 50 - o

78 Een vrolyk Gezelfchap van Boeren, door*]

den ouden van Heemskerk, hoog , breet
|

12J duimsn* ^ 50 - o
M 4 79 Een
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70 Een dito weergaa, door denzelven, zynde 1
-

hóóg en breet als voren. J
80 Een vrolyk Gezelfchap, ongemeen fraay gefchildert>

door Tbeodorus van Pee, hoog 17, breet 14 duimen.

36- o
Si Een vrolyk Gezelfchap, door Q. van Breketenkamp ,

hoog i3, breet 24 duimen. 10 - o
82 Een Schoenmakers Winkel met een Vrouwtje dat Raa-

pen fchildt, zeer fraay en uitvoerig gefchildert, door

denzelven, hoog 22, breet 31 duimen. 60-0
Nota. het laaflgem. Stukje komt ook voor in de Ca-

talogus van wylen voorn. Hr. Leers , alwaar
Num. 6b. blykt , 't zelve toen verkogt is voor

105 - o
&3 Een kapitaal Stuk met Gevogelte, als: een Paauw,

Haan, Hen, en verfcheide andere, door M. de Honde-
koet'en, böpg6f voet, breet 5 voet 2 duim. 85-0

84 Een Ffaay Hiftorie-Stuk , door A. Coypel , hoog 21 ,

breet 37 duimen. 26-0
85 Een Offerhanden, door G. van den Eekbout, hoog 10,

breet 12 duimen. 22-10
86 Een Alchimift in zyn Studeer-Kamer , door Thomas

ÏVyk, hoog 2 vo££ 7 duim, breet 2 voe* 2 duim.

27-0
S7 Een Ki efetrekker , door LwcflX van Leyden, hoog 5! ,

breet 4 duimen. 22 - 10

88 Een Stukje met Kindertjes, die met een Bokje fpeelen,

door Pieter Wouwerman, hoog 45, breet 6 duimen.

17-0
89 Een Gezelfchap van eenige Nimphen, door Joacfrim

Uytewaal
,
hoog óf , breet 19* duimen. 13-0

po Twee Boere Gezelfchapjes , door G. Lundens , hoog

10, breet 8 duimen. 10 - o

TEEKENINGEN in LYSTEN.

pi Een kapitaale Craijon-Teekening, verbeeldende Simion

in den Tempel met Maria, Jofeph, Anna, en meer an-

dere Beelden, nevens veelerlei bywerk, door K. Troofl

,

Anno 1744, zynde van zyn befte tyd en nooit gere-

touchieert, hoog lól, breet 21 duimen.- 70 - c
92 Een
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92 Een fraay Landfchapje, zeer uitvoerig geteekent, door
Paulo Bril. 21 - o

93 Een kapitaale Teekening, verbeeldende : Chriftus lee-

vende in den Tempel , door Pasferotti. 7 - q
p4 Twaalf Pourtraiten van differente Meefters, alle van

eene groote , zynde Borftltukken van het Huis van
Orange, als Prins Willem de I. en Louwife de Cole-
gnie , Prins Maurits en 't Vrouwtje van Mechelen ;

Prins Fredrik Hendrik enEmilia van Solms; Prins Wil-
lem de Twede, met de Princes van Engelandt, &c.
van deeze laatfte , is het eene

" gefchildert door Avrel y

en 't ander door Tbisbein. 21-10

CATALOGUS van SCHILD ER.YEN.

Verkogt den 17. Augufli 1757. ten huize van de Overledene

op de Keizers-Gragt te Amlterdam.

1 TT^EN uitmuntend fchoon Gezigt, verbeeldende een

JL_-/ Brabandfe Markt, door Jan van der Heiden, en

zeer fraay geftoffeert, door Adriacn van de Velde.

330 - o
2 Een dito, zynde een fraay Gezigt op een $tadt, door

denzelven, en ook rykelyk geftoffeert , door voorn, van
de Velde. 2Ó0 - o

3 Een Italiaanfe Markt, vol gewoel, extra fraay en kunf-

tig gefchildert , door Job. LingeWach. 186 - o

4 Een dito weergaa, niet minder kuniiig en fchoon daa
\ vorige, door denzehen. 205 - o

5 Een extra fchoon Stuk, zynde een woelende Zee, ver-

wonderlyk natuurlyk en kunftig gefchildert , door Lu-
dolf Bakhuyfen. 271 - o

6 Een dito woelende Zee, mede zeer fchoon, door den-

zehen. 126 - o
7 Een dito woelende Zee, zeer fraay, door Willem van

de Velde. 93 - o
8 Een fraay Stuk met Vogels, door M. de Hondekoeter;

zynde zo goed als yan hem gezien kan v/orden.

190 - o

M 5 9 Twee
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9 Twee dito's, zynde een Aftrologift en een Goudweeg-
liertje, beide extra fraay en zeer uitvoerig, door A.
Bootten* j 125 - o

jo ïwee dito Stukjes, zynde een oud Mannetje die de
Courant leeft, en een oud Vrouwtje die Raapen fchilt,

met veel bywerk* door M. Neveu. 91-0
11 Een extra fraay Winterje, zeer uitvoerig, door A. van

der Neer. 93 - o
12 Twee O vaaltjes, zynde een Gezigtje, door denzelven,

en een natuurlyk Zeetje. 25 - 10

13 Een zeer plaiiant en fraay gefchildert Landfchap, door

Jacob Ruysdaal. 60 - o

14 De Groote Kerk te Delft van binnen, extra fchoon,

door Emanuel de Wit. 43-0
15 Een dito Kerk vanbinnen, mede zeer fraay, door den-

zeiven. 30 - o
16 Een kapitaal Stuk , verbeeldende de Aflating van het

Kruis, kragtig en fchoon gefchildert, door C. D. V. 9

zynde uit de Schoole van Rubbens. 40-0
17 Een OfFerhande, zeer fraay en uitvoerig, door Safomon

de Braay. 36 - 10

18 Een fraay Hiftorie-Stuk, door P. Laflman. 23 - 10

19 Een dito Hiftorie-Stuk, door Bartbolomeus Breenberg.

11 - 10

20 Een plaifant Stukje, zynde een Officier met zyn Dame
enKnegt, zeer uitvoerig, door, of in de manier van

G. ter Burg. 20-0
2t Een fchoone Italiaanfe Zee-Haven, met Gebouwen &c.,

door Ifadc de Moucheron. 35 - o
22 Een dito Gezigt buiteji Romen, kapitaal en uitvoorig,

door denzelven, 30-0
23 Een dito Land-Gezigt buiten Romen, door denzelven.

22-0
24 Een extra fraay Rhyn*Gezigtje, zeer natuurlyk, door

H. Sagtkven. 80-0
25 Een Stil Watertje, extra natuurlyk en fraay, door J.

van deKapelle 51 - 10
26 Een Storm, daar Scheepen vergaan, vol gewoel en na-

tuurlyk, door Abr. Stonk. 34-10
27 Een Woelend Water met veel Scheepen, verbeeldende

de Zond , door Adam Silo. 31- o
28 Twee
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28 Twee Zee-Stukken, zynde de Groenlandfe en de Ha-
ring-Visferey , zeer fraay in 't graauw, door A. Zalm.

55 - o
29 Een kapitaal Zee-Stak met veel Scheepen , in 't graauw

,

door denzeIven. ig - o
30 Twee dito's, zynde Maas-Gezigten , zeer goed, door

denzelven. 13-0
3 1 Twee plaifante Rhyn-Gezigten , door J. Chalon. 24 - q
32 Twee fraaije Landfchapjes , door denzelven. 26 - o
33 Een Landfchapje met Beeftjes, zeer aangenaam, door

P. Leone. 17 - o

34 Twee Landfchapjes, door Kornelis van Esfe. 13-10
35 Een Landgezigtje, zeer natuurlyken fraay gefchildert,

door S. V. R.\ Anno 1Ó31. 30-10
36 Twee Stukjes met Gebouwen en Ruinen , door Erna-

nuel Murant. 16 - o

37 Twee Italiaanfe Gezigtjes vol gewoel, door Karei Brey~

del. 12 - 10

38 Een Wintertje, extra vol Gewoel, door Pieter Breu-

gel. 10 - 5
39 Een Kermis, mede vol gewoel, door Lange Pier.

10 - 15
40 Een Boere Gezelfchap, zeer plaifant en uitvoerig ge-

fchildert, door een Goed Meefter, 16- o

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wylen de Heer Martin Robyns. Verkogt
in Wisfel-Geld den 22. Mei 1758. binnen Brusfel.

1 /"^Hriftus en de Lamme , dragende of opneemende
zyn Bedt, nevens drie andere Figuuren , levens-

groote tot de Knien , door Pe rus Paulus Rubbens, hoog

4 voet 2 duim, breet 5 voet 2 duim. 37<30 - o
2 Een Doode Chriftus op de Schoot van God de Vader,

en twee Engelen, levensgroote, door denzelven, hoog

7 voet 2 duim, breet 6 voet 5 duim. 1000 - o
3 Het Laafte Oordeel , door denzelven, hoog J3 voet 3

duim , breet 8 voet 6 duim, 420 - o

4 Een
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4 Een Landfchap met Beelden geftoffeert, door denzeU
ven, hoog i voet 7 duim, breet 2 voet 7 duim.

220 - o
5 Vier Kinderen fpeelende met een Lam, in een Land-

fchap door denzelven , hoog 3 voet 4 duim, breet 4 voet

4 dn/ra. 172 - o
6 Een Chriftus aan 't Kruis

,
zynde een Schets , door

denzelven, hoog 3 voet 3 duim f breet 2 voet 2 Jmitw.

48-0
7 Een dito Schets , zynde de Vifitatie of Bezoeking van de

Heilige Maagd, betraande in vyf Figuuren, door denzel-

ven, hoog 1 voet 8 duim, breet 1 voet 3 duim. 48-0
8 Twee dito Schetsjes , verbeeldende d'Een , Hercules

vechtende tegens den Draak, iin een Landfchap, en
d'ander daar hy den Stier verflaat > door denzelven ,

hoog

6, breet 7 duimen. 30 - 5
9 Twee dito's , zynde een , den Centaur Nesfus met Dia-?

nira, en d'ander Hercules, verllaande een Wild Beeft,

in een Landfchap, door denzelven, hoog 6, breet 7 dun
men. 21-0

10 Een dito , zynde een Man , doodende een Wolf, in

een Landfchap, door denzelven r hoog 6, breet 8 dui-

men. 22-5
11 Een Borftftukje, zynde d'Infante Izabella, door den-

zelven, hoog 8 , breet 6 duimen. 28 - iq

12 De Oprechting van 't Kruis , na denzelven, hoog 4 voet

4 duim , breet 7 voet. 76 - o

13 Een Doode Chriftus op de Schoot van de Heilige

Maagdt , vergezelfchapt van St. Jan , na denzelven ,

hoog 3 voet 6 duim, breet 4 voet 3 duim. 27 - ij

14 Chriftus fpreekende met de Schriftgeleerden en Phari-

feën, na denzelven, hoog 4 voet, breet 3 o?o#.

47-0
15 Een St. Sebaftiaan en twee Engelen, in een Landfchap,

door Antbony vanDyk >hoog 7 voet 3 Jw/w, breet 5 «uoe*

2 dtt/m. 410 - o
16 Een Vrouwe Pourtrait , door denzelven, hoog 7 votf

3 duim , breet 4 voe* 3 Ju/m. 255 * o
17 Twee dito's, zynde een Mans- en Vrouwe-Pourtrait ,

door denzelven, hoog 3 vqet 8 dwZ/w, breet 2 *;o# 6
dto. 33Ö - o

18 Hei*
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ï8 Het Pöurtrait van een oud Man, door denzelven, hoog
i voet 5 duim, breet i voeP 2 duim, óo - o

19 Twee dito's, zynde een Mans- en Vrouwe-Pourtrait,,

door denzehen , hoog4 vort 1 duim, breet 2 i/ctf 7 duim.
71 - a

20 Twee dito Pourtraiten van Man en Vrouw, door den-

zehen, hoog 2 w/8 duim, breet 2 w; 2 duim.

32 - 10
21 Een St. Jeronimus, door denzehen > hoog ï tfotf 7 duim %

breet 1 vofï 4 duim* 60 - o
22 Een dito St. Jeronimus, door denzelven, hoog 3 voef

7 duim, breet 3 vo# 2 duim. 54 - a
23 St. Sebaftiaan en twee Engelen in een Landfchap, na

denzehen, hoog 5 votf 4 2hwi, breet 4 a?o#. 55-0
24 Den Prince van Carignan te Paard, levensgroote , na

denzehen, hoog 10, breet 8 voeten* 79-0
25 Chriftus met St. Jan en Magdalena, in de fmaak of ma-

nier van denzelven, hoog 4 voet 1 duim, breet 3 voet

5 duim. 72-0
26 De afneeming Chrifti van 't Kruis, met zeeve andere

Figuuren , in de manier van denzelven , hoog 6 voet

4 duim, breet 4 voet 6 duim. 35 - o
27 Het Pöurtrait van een Man, fpeelende op de Guitar,

en een ander fpeelende op de Dwars-Fluyt, inde fmaak
van denzelven, hoog 4 voet , breet 3 voet 3 duim.

52-0
28 Twee dito's, zynde een Mans- en Vrouwe-Pourtrait,

in de manier van denzehen, hoog 4 voet , breet 2 o>oé£

8 du/'w. 45-0
29 Een Zee- en Land-Gezigt met verfcheide Figuuren ;

door den Fluweelen Breugel, zynde 8 duim diameter.

* 330 -o
30 Twee Landfchapjes met verfcheide Figuuren , door den-

zehen, hoog 5, breet 7 duimen. 185 - o
31 Twee dito Landfchapjes , met verfcheide Figuuren ,

door denzelven, hoog 6\ duim, breet 1 voet. 153 - o
32 Twee dito geftoffeerde Landfchapjes, door denzelven,

hoog 4, breet 5J duimen. 137 - o

33 Eenjagt-party in een Landfchap, door denzehen, hoog

9?j Jitt'm, breet 1 voet 4 duim. 100 - o

34 Een Zeehaventje met Figuuren , door denzehen , hoog 3

,

breet 5 duimen. 58-0
35 Twee
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35 Twee Landfchappen met Figuuren in de finaak of ma*
nier, van denzelven ,hoog 2 voet, breet 3 voet 1 duim*

61-0
36 Een Landfchap met Ruïnen , Paarden en Beelden, door

Philip Wowwermans , hoog 2 voet- 1 duim, breet 1 voet

8 duim. 425 - o
37 Twee Landfchapjes, in een word verbeeld een Hoef-

fout , Paarden en Beelden ; en in
y
t ander een Ryger-

Jagt, door denzelven, hoog 14, breet 14 duimen.

124 - o
38 Een Hoeffmit met Paarden en Beelden in een Land-

fchap , door denzelven, hoog 15, breet 15 duimen.

42 - 10

39 Twee Landfchappen met Paarden en Figuuren, in de
fmaak of manier van denzelven , hoog 2 voet , breet 2
voet 6 duim. 233 - o

40 Paarden en Beelden in een Landfchap, in de manier
van denzelven , hoog 14, breet 15 duimen. 27-5

41 Een Landfchap met Koeijen , Schaapen
, Geiten, en

verfcheide Figuuren in een Landfchap , door Nicolaas

van Berehem, hoog 3 voet 3 duim, breet 3 voet 5 duim.

248 - o
42 Graazende Koeijen en Schaapen, door denzelven, hoog

13 duim, breet 1 voet. 81 - o

43 Koeijen en Schaapen in een Landfchap, door denzelven,

hoog 1 voet 2 duim, breet 1 voet 8 Jw/rw. óo - o
44 Twee dito's, zynde de Tentatie of Verzoeking van Sr.

Antonius , en een Landfchap met Koeijen , Schapen en
Figuuren, door David Teniet$ , hoog 1 voet 5 duim,
breet 2 voet. 400 - o

45 De Verloogening van Petrus, en verfcheide andere

Figuuren, dooi denzelven > hoog 1 voet 2 duim, breet

1 voet 7 dwzm. 71 - 10

46 Vier dito's, zynde de Vier Getyden des Jaars, door
denzelven, hoog 8, breet 6 duimen. 146 - o

47 De Intreede van den Aards-Hartog Albertus en Herto-

ginne Izabeila, door een groot gevolg vergezelfchapt,

door denzelven, hoog 2 voet, breet 7 duim. 95 - o
48 Een Bal van verfcheide Figuuren, door denzelven, hoog

8J duim , breet 1 voet 2| duim. 51 <- o

49 Den Hof der Olyfboomen, door denzelven, in de ma-
nier van Basjan ,

hoog 1 voet 5 Jw/w , breet 1 voet. %\ - o
50 Een,
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50 Een Corps- de Garde , in de manier vai* denZelven

,

hoog 3 voet 3 duim, breet 4 voet 2 duim, 64-0
51 Een Stukje met Kaartfpeeider* , in de manier van den»

zeiven, hoog 8§ duim, breet 1 #otf 2 Ja*"7?i. 34 - o
52 Een Gezelfchap van fes Figuuren, in de ünaak van den-

zelven ,
hoog 1 voet 3 duim , breet 1 voet 7 duim.

18 - r$
53 Ëen Landfchap met Figuuren en Huyfen, door Abra»

hém Teniefjg hoog 1 voet 7 duim, breet 2 3 .daim.

2X - 15

54 Esn Landfchap met Figuuren , door denzetven, hoog 1

*;c# 2 duim, breet 1 woe* 6 duim. 22 - o
55 Een Gezelfchap van vier Figuuren , door Adriaan Brou~

li>erM hoog 9 duim, breet 1 voet 2 duim. 260 o
56 Een dito Gezelfchapje, door denzelven, hoog 9 , breet

7 duimen. 103 - o
57 Een Gezelfchapje van Vieren, door denzelven, hoog 1

voet, breet 9 duim. 111 - o
58 Een kleyn Mannetje, door denzelven, hoog 9, breet 8

duimen. 25-0
59 Twee dito's met Vrngten en Bloemen , door Abraham

Minjon, hoog 2 1 duim, breet 1 7 $«'7».

325 - o
60 Een Bloemftuk met een Vogelneftje, door denzelven,

hoog 3 voet 5 'duim, breet 2 voe* 7 52-0
61 Twee dito Bloemftukken , door Coenraad Koepel, hoog

2 <up£f 2 Jttim 9 breet 1 voef 8 duim. 172 - o
62 Twee Landfchappen met Figuuren, door .F. micbeau,

hoog 1 voet 8 duim, breet 2 wotf 8 duim. 136 - o
63 Twee dito geftoffeerde Landfchappen, door denzelven,

hoog 2 vo# , breet 3 voet 2 duim. 106 - o
64 Twee dito Landfchapjes met Beelden, door denzelven,

hoog 9 duim , breet 1 voet 1 <foim. 100 - o
65 Een Dorp -Vreugd, door denzelven, hoog 4 votf 8

duim, breet 6 voet 7 ö
T
«/m. 50 - 10

66 Twee Landfchappen met Figuuren , door Lucas van
Uden, hoo£ 9 duim, breet 1 voet 3 t/w/m. 65 - 10

67 Twee dito Landfchappen, door denzelven, en de Fi-

guuren, door F. Micbeau, hoog 9 Jw/m, breet 1 voet

3 duim. 70 - O
68 Twee geftofieerde Landfchappen , door beide dczelven,

hoog 1 voet 4 Jw/m, breet 2 woef 2 Jw/m. 84 * o
69 Twee
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69 Twee dito Landfchappen , door beide dezelven, hoog 9!

duim , breet 1 voet 2 duim. 80-0
70 Twee dito Landfchapjes met Beeldtjes, door beide de<

zelvcriy hoog 9 duim, breet 1 voet 3 duim. 71 - o
71 Een dito Landfchap in de fmaak of manier van van

Uden, hoog 1 voet 7 duim , breet 2 voet 3 duim.

20 -

72 De gefchiedenis van Mutius Scevola , zyn Hand ver

brandende, en meer andere Figuuren, door Nicolaai

Poujpn, hoog 2 voet 5 duim, breet 4 voef. 9! - o
73 De Heilige Maagd met 't Kind Jezus in een Landfchap,

door denzelven, hoog 1 voet 6 duim, breet 1 voet 4
duim. 33 - ia

74 Een Landfchap met Figuuren, dooi denzelven, hoog x

voet 5 c?wm, breet 2 voet 2 duim* 88 - Q
73 De Hiflorie van Ananias en zynWy fSaphira, en verïdhef*

de andere Figuuren, door joojl van Wingen
, hoog 3

voet 4 duim, breet 5 voet. 105 - o
76 Twee ftukken met klein Wildt, door Jan Fyt , hoog

2 , breet 3 voet. ioi - o

77 Een Mande gevuld met Vrugten, Vleefch &c, in een

Landfchap, door P. Snyers, hoog 3 voet 7 duim, breet

5 voer. 51 - o
78 Een Bloemkrans, Vrugten en Ruinen, door denzelven,

hoog 5 voet 7 du/m, breet 6 voet 6 duim. 61 - O

79 Een Stuk met klein Wildt
, Vrugten en Figuuren , door

P. de Vos, hoog 6 voet 6 duim, breet 5 voet 8 duim.

33-0
80 Een Landfchap met Figuuren, door J. Griffier, hoog

1 voet 6 duim, breet 2 voet. 160 - o
81 Twee dito met Beelden geftoffeerde Landfchapjes, door

denzelven, hoog 1 voet 5 duim, breet 1 voet 9 du*m.

277 - o
82 Een Landfchap met Figuuren , door Paulus Bril, hoog

2 voet 6 duim, breet 4 w# 5 duim. 82 - O
83 Een Vrouw met Koetjes, en Schaapjes in een Land-

fchap, door A. van de Velden^' hoog 1 voet 2 duim,
breet 1 voet 4 iw/m. 40 - 10

84 Een Stuk met drie Figuuren, door Rembrandt, hoog r

voet 5 Jwmz, breet 1 voc/ 3 Juim» 35 - o
85 Een Mans en Vrouwe Pourtrait, door denzelven, hoog

2 uoef 2 dw/'m, breet 2 uotf. 35 - o
86 Een
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8<5 Een Levensgroot Pourtrait, door denzelven
, hoog 6 voet

8 duim, breet 4 voet. 23 - o
87 Chriftus op de Schoot vanMaria , door Sebafliaan Franks,

hoog 2 2 Jm/tw , breet 1 voet 7 duim. 37-10
88 Den Brand van Troijen met verfcheide Figuuren , door

denzelven , hoog 1 voet , breet 1 voet 4 duim. 30-5
.89 Een Kerk met ?»lenfchen , door denzelven, hoog 2

6 ditfm, breet 3 voet 6 duim. 28-10
90 Een Heilige Famielle in een Landfchap , door F. Franks,

hoogó voet 2 duim, breet 7 voet 7 duim. 19-0
91 Menfchen en Vee in een Keuken, door J. Jordaans,

hoog 5 voet 4 Jttim, breet 7 uoef 4 <fe(tf£ 72-0
92 Een Dans van fes Figuuren in een Landfchap, door

denzelven, hoog 3 i>o# 5 Jwm', breet 5 uoeÉ i duim.

63-0
93 Bacchus met zeeve andere Figuuren, door denzelven

4

hoog 7 t>oef 5 dtt/m , breet 5 voe/ 7 öttioz. 45 - o
94 Een fchoon Pourtrait , door denzelven , hoog 2 voet

2 duim, breet 1 voc/ 7 duim. 66 - o
95 De Geboorte Chrifti , door denzelven, hoog 2 W«J 6

Jw/m, breet 3 voet 6 duim. 21 - 5
96 De Geboorte Chrifti, met verfcheide Figuuren, door

denZelven, hoog 3 uoef 4 Juf/ra, breet 4 tfotf 4 Juiw.

25 - ïo

97 Een Sot en Sottinnen fpeelende met een Kat, door den-

zelven, hoog 4 voet 2 duim, breet 4 3 dw/m.
20-0

98 Een Pourtrait houdende een Pot , dóór denzelven. ,

hoog /{voet, breet 3 votf 2 duim. 20 - o

99 Vier Figuuren, verbeeldende de Vier Getyden> door

3, van Loo, hoog 4 voet 4 Jw/m, breet 5 voef 4 Jw/w.

48 - o
100 St. Franciscus gezeeten in een Landfchap, door Lu-

cas Jordaans, hoog 6 voet , breet 4 5 du/ro.

165 - o
101 De Krooning van Chriftus en verfcheide andere Figuu-

ren , door Palma ,
hoog 4 voet 7 duim , breet 6 voet.

52-0
102 De verloore Zoon, vier Figuuren levensgroote , door

Paul Veromes, hoog 4 voet 4 diwn, breet 5 5
dwi'm. 90-0

103 De Vrouw van Overfpel befchuldigt, met verfcheide

N Fj.
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Figuuten, door denzelven, hoog 3 voet 4 duim, breet

4 voet 1 duim. 28 - 10.

104 Een Landfchap met Figuuren, door Satvator Rofa,
hoog 3 voet 4 duim, breet 4 voet 1 duim. 20 - 10

105 Een Lnndfchapje met Figuuren, door Basfan, hoog
1 voet 2 duim , breet 1 votf 4 dwim, 19 - 10

106 Een Gezelfchap van verfcheide Perfoonen, door den-

zeiven, hoog 4 votf 2 duim, breet 5 vo# 9 duim.

24 - o
107 Vrugten met een Aap in een Landfchap,door Campidolio,

hoog 3 voet, breet 2 wotf 5 duim. 17-0
108 Judith het Hoofd van Holophernus afflaande , door Qar-

lo Lotti, hoog 3 voet 6 duim, breet 5 uotf 12-10
109 Een Flora , en een Adonis in een Landfchap , door

Sylvefler ,hoog 9 voet 6 duim, breet 10 votf. 100 - o
HO De Gefchiedenis van Saul, en andere Figuuren, door

le Clercq, hoog 2 voet 7 dttiro, breet 3 voet 8 Jwim.

32 - b
ui Mozes en Aaron ,door denzelven, hoog 6 voet 4 duim,

breet 7 voet 8 dwmz. 27-10
112 Twee Zee-Gezigten, door Noentiens, hoog 1 voet

5 duim , breet 2 uoef 4 Jmittj. 30 - o
113 Een Dans van Kinderen voor de Heilige Maagd en St.

Jozeph, door N. PouJJin, hoog 2 voet 6 duim, breet

3 voet 9 duim. 28 - 15
114 Een Landfchap, rond Formaat, in de manier van den-

zelven, zynda 1 voet 6 duim diameter. 20 - o
115 Bloemen, door Battifl, hoog 2 voet 7 Jmwtc, breet

2 iwe* 1 duim. 21 - 10
116 Bloemen, door Bigé , hoog 4 iW 4 J«;m > breet3

2 dM/TTC. 15-15
117 Twee Wild-Jagten in Landfchappen , door David de

Koninck en Rysbrack > hoog 2 uoef , breet 3 voet 1 duim,

50-5
118 Twee dito met Wildt in Landfchappen, door beide de-*

zeiven, hoog 6 voet 5 duim, breet 5 votf 4 d«/m.
66-0

119 Dieren na ?
t Leven in een Landfchap, door beide de-

zeiven, hoog 2 voet 2 dw/m, breet 2 uotf 7 dawz.

40-0
120 Een Landfchap met Dieren, door beide deZelven,hoog

5 voet) 8 duim, breet 4 8 jDwww, 29-10
J2i Een
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jt2l Een Hiltorie-Stuk, met tiei> Beelden verbeeldt, door
Queltinus , hoog 7 voet 1 duim , breet 9 voet 7 duim.

60-0
122 De Geboorte Chrifti, met verfcheide Figuuren, door

A. Bloemaart, hoog 5 voet 7 dw/m, breet 4
50-0

1123 Chriftus met zyn Kruis en vier andere Figuuren,door
Pieter ThyJJens, hoog 4 voet 4 dw/m , breet 6 voet.

100 * o
1124 De Lamme, draagende of opneemende zyn Bedt, door

P. van der Lint , hoog 4 voet 4 Jw/m , breet 6 voet.

103 - o
(125 Een Landfchap met Figuuren, door Hatjloot, hoog

6 voet 2 Jw/w , breet 5 <uo#. 58-0
1

126 Dieren na 't Leeven in een Landfchap , door Peter

Boel, hoog$ voet 7 Jw/w, breet 9 voet 5 duim. 50 - o
'127 Een Goden-Feeft in de Wolken en twaalf andere Fi-

guuren, door Kornelis Poelenburgb , hoog 1 voet, breet

9 Jw/rw. 30 - o
128 De Geboorte Chrifti, door, of in de manier van den"

Zeiven , hoog 1 voet 3 duim ,breet 1 voef 1 duim. 42-0
[129 Twee Landfchapjes met Figuuren, in de manier van

denzelven, zynde 1 voet diameter. 28-0
130 Een geftoffeert Landfchapje, in de manier van den-

Zeiven, hoog 1 voet 2 duim, breet 1 voet 7 duim.

21 - 15
131 Een Landfchap met Figuuren, door Momper en Breu-

gel,hoog 2 voet 3 Jmm, breet 1 voet 8 tfwwra. 30 - io
132 Twee Landfchapjes met Beeldtjes, door Pieter Breu-

gel, hoog 7, breet 8 duimen. 29 - o
133 Ken Boere-Vreugd met veel Figuuren in een Land-

fchap, door denzelven, hoog 4 voet 3 <fu/m. 22 - o,

J34 Een dito Dorp- of Boere-Vreugd met veel gewoel

,

door den Helfchen Breugel ,hoog 4 voet 5 duim, breet

6 voet 2 duim. 20 - q
135 Een Landfchapje met Figuuren , in de manier van

Breugel en van Baaien , hoog 1 voet 2 duim , breet

1 voet 7 duim. 16 - 10
136 Een Landfchap , door Asfelyn, hoog 6 6 tóra,

breet 8 a?oe£. 22 - o
137 Twee Landfchappen met Figuuren, door, Minderhout,

hoog 2 voet, breet 2 uotf 5 Jiwm. 35 -

N 2 138 Ee»
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138 Ëen Zee-Gevecht, dooï denzelven,hoogï voet 4 düifiïi

breet 2 voet 1 duim. 10-15
139 Een Heilige Famiellie, door Frans Floris

,

hoog 5 ,

breet 3 uoe/ 7 du/m. 15 - 10

140 Een Kerk waarin Gepredikt, of Dienft gedaan wordt,

door Franks ^hoog 2 voet 2 duim, breet 3 voet 5 duim.

27 - o

141 Een kleine Jonge fpeelende op de Fluit, in de manier

van G. Douw. 32 - o

142 Een dito, zynde een Hermietje, in de manier van derc-

zelven, hoog 9, breet 7 duimen. 23-0
143 Een Vrouwtje , na denzehen, hoog 6, breet 5 duimen,

lp - 10

144 Een St. Antonie en een Vrouwtje, in de manier van
Mieris, hoog 8 , breet 7 duimen. 14 - O

145 Een Landfchap in de manier van Bril, hoog I voet

6 duim, breet 2 i'o# 3 duim. 21 - 10

146 Twee Pourtraiten , door Cosjiers, hoog 2 3 dif/m>

breet 1 voet 7 duim. 16 - 10

147 Een Vrouwe Pourtrait, door M. de Vos, hoog 2 voet

4 rftt/tfï, breet 1 voet 4 du*m. 10 - 15

148 Een Mans- Pourtrait, door PourbuS , hoog 3 voet 2

duim, breet 2 voef 8 Jm/tw. 10 - 10

14c; Een Stuk met twee Vrouwe Pourtraitjes, in de fmaak

van Riibbens, hoog 1 voet 1 duim, breet 9 duim.

27 - 5
150 Een Landfchapje met Figuureri, door Vermeeren ,hoog

5 duim, breet ó jfotfft 19 - 10
151 Een Zee-Gevecht, door denzehen, hoog 1 voet 4

duim, breet 2 voet. 16 - 15
152 Een Landfchap met Figunren , door G. de Witte >

hoog 1 voet 7 dw/m, breet 2 «roef 2 Jw/m. 11 - 10

153 Twee Hiftorien uit Ovidius in Landfchappen , door
Jansfens , hoog 2 *>o#, breet I voet 5 duim. 12 - o

154 Een Landfchap met Figuureri, door Sinau , hoog 4 voet ,

breet 5 «uow 5 Jm/tw. 12 - 10

155 Twee Landfchappen met Dieren en Vrugten , door
D. de Koninck , hoog 4 voet , breet 3 voet 6 duim.

27 - 10

156 Twee Bloemftukken , door Gafpar Pedro Verbrug-
gen 7 hoog 4 i?o# 4 du/m , breet 3 votf 7 duim.

21 - 10

157 Een
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I57 Een Stuk met Bloemen, door Pater Zegers
, hoog 4

voet 5 duim, breet 4 voet 4 Jw'/w. 13 - 5
J58 Een dito Bloemftuk, door denzelven, hoog 3 voet 7

dw/w, breet 3 o;^. 13 - 10

J59 Een dito met Bloemen, door denzelven, hoog 2 «yoe*

3 breet 3 voet. 10 - 10
lóo Een Stuk met Vrugten, door van Hulsdonck, hoog 2,

breet 3 voeten, 15 - o
161 Een dito met Vrugten en Bloemen door W-Kalff, hoog

3 voet, breet 2 voe* 3 duim. li - 10
162 Een Bloemftuk, door van Thieten , hoog 1 voet 5 duim,

breet 1 vo*f 1 Jmmw. 10-5
163 Een Bloemkrans met Vrugten, door Kom. ds Heem

,

hoog 3 voet 6 duim, breet 3 voet. n - 5
164 Vrugten in een Landfchap, door ivm der Borgbt en

Rysbrack , hoog 5 voef , breet 3 roe* 5 duim. 21-10
165 Een Stuk met Vrugten, door P. Snyers, hoog 2§ vo#,

breet 3 uoef 7 dufw. Ï5 - 10

CATALOGUS van SCHILPERYEN,

Van wykn den Ridder, Mesfire Auguftin de Steenhault,

&c. &c. Verkogt in Wisfel-Geldt , den 22. Mey.

1758. bimun Brusfcl.

1 T>E Vlucht van Hagar met haar Kindt in de Wqe-
\Jp ftein , door jP. P. Rxibbens\ hoog. 2 voet 6 duim ,

breet 2 voe* 7 Jw/m. 440 - o
2 Een Schets van vier Beelden , door denzelven-, hoog 2

2 duim , breet 1 i7oe£ 7 rfttim. 32-
3 Een groote Ordinantie, door David Ryckaart', hoog 4

4 Jtt/m , breet 6 voet 5 n, 23 '3 - o

4 Twee Landfchappen met Figuuren, door F. Michau;
hoog 17, breet 8 duimen. 231 - o

5 Twee dito Landfchappen met Figuuren, door dcnzel-

ven\ hoog 6, breet 8 duimen. 151 - o
6 Twee Landfchappen , door Huysmans van Mechelen ;

hoog 18 duim, breet 2 voet 3 duim. 196 - o

7 Twee dito Landfchappen, door denzelven-, hoog 14,

breet 1 7 duimen. 105- o.

N !*
'8 TvyeQ



1^6 Catalogus van Schilderyen.

8 Twee Landfchapjes , door M. Huysmans; hoog 9 , breet

11 duimen. 34-0
9 Een kapitaal Landfchap , door denzelven ; hoog 4 voet

3 duim, breet 5 voet 1 duim. 32 - 10
10 Twee Landfchappen , door denzelven; met Figuuren,

door van Haelen;hoog 17 duim, breet 2 roef. 40 -
j

11 Een fraay Landfchap, door David Teniers. 310 -
!

12 Eer Stuk met klein Wildt, door Jan Fyt; hoog 3 voet

4 duim , breet 4 voet 4 duim. 71 -

13 Een Stuk met V rugten, door Kornelis de Heem; hoog I

2 3 duim, breet 19 Jw/m. 80-0
14 Een Vrugte-Stuk, door denzelven; hoog 18 Jw/ra, breet

J
2 V0# 2 iMITW. 32-0

15 Een Stuk, verbeeldende een Keuken met FiguureqJ
door E. de Bie; hoog 18 duim, breet 2 voet 6 duim

62 -

16 Een aan Tafel zittendt Gezelfchap, door Crosbeeck

hoog 2 voet 3 dw/'ra , breet 20 duim. 58 -

17 Een Gezelfchap, door denzelven-, hoog 2 roef, bre

3 roef 2 50 -

18 Een Gezelfchap fpeelende met de Kaart, door denzei

ven; hoog 18, breet 14 duimen. 37 -

19 Een School, door denzelven; hoog 2] voet, breet

2

vd
— 9 é/w/w. 37 -

20 Een Man en Vrouw aan een Tafel, door denzelven ;\ï

hoog 18, breet 14 duimen. 29 -

21 Een Gezelfchap, door T. Rombouts; hoog 2 roef 41
Jii/m , breet 2 roef 1 duim. 44-0

22 Een Famiellie aan een Tafel zittende in een Landfchap,

door denzelven; hoog 3 voet, breet 4 voet 4 dumu
42-0

23 Het "Rad van Diana met verfcheide Figuren, door H.

van Baaien ;
hoog 2 voet 6 duim , breet 3 voet 8 Jwim,

40 -

24 Een Landfchap met Figuuren, door Watèrloo; hoog

2 roef , breet 2 roef 10 rfw/ra. 34-0
25 Een met Beelden geftofFeert Landfchap, door Ga/pat

|

<fe Witte; hoog 3 roef, breet 4 roef 4 47 -

26 Een dito geftofFeert Landfchap , door denzelven; hoog
|

1 roef 8 duim , breet 2 roef 4 duim. 25 - o
'

&7 Twee Landfchappen met Figuuren, door P. de Hondt;

hoog % voet 9 duim % breet 3 roef 3 duim. 36 - oj
28 Twee

ï
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18 De Kunftenin een Landfchap , door denzelven. 22 - 10

29 Twee Zee-Gezigten, door Bout en da Pont; hoog 11,

breet 16 duimen. 60 ~ o
30 Een Water-Gezigt , door Scbooff; hoog 15 duim, breet

2 votf 1 dwzm. 32 - o
31 Twee Zee-havens, door Bonaventura Peeters ;hoog 12,

breet 18 duimen. 32-10
32 Twee Zee-Gezigten, door denzelven ; hoog 10 , breet

14 duimen. 27-0
33 Twee dito Zee-Gezigtjes, door denzelven-, hoog 11,

breet 16 duimen. 20-0
34 Een Zee-Gezigtje, door C. Schoevarts; hoog 13, breet

18 duimen. 23-10
35 Een dito Gezigt, door Ary van der Kaabel; hoog 17,

breet 2 uoe/. 21 - o
36 Een dito Zee-Gezigt, door denzelven-, hoog 2 votf,

breed 3 voet. 18-10
37 Een dito Gezigt, door W. van de Velden; hoog 2 voet

2 duim, breet 3 voet 4 duim. 25 - 10

38 Een Campement, door vjn P. Bloemen-,hoog 2 voe; 2

dw/m, breet 3 votf 1 duim. 42-0
39 Twee Stukjes , zynde het een , een Battaille , en 't ander

,

een Campement; door L. de Hondt-, hoog 12, breet

17 duimen. 22-0
40 Een Campement, door denzelven; hoog 5 voet 4 Jw/m,

breet 4 voeJ 9 Ja/m. 13 - 5
41 De Battaillie der Manken, in de fmaak of manier van

Franks. 20 - o
42 Een Autaar-Stuk, verbeeldende de Offerhande van Abra-

ham, door Vinc. Malo-, hoog 7 voet 6 duim, breet 5
voet 6 duim. 46 - o

43 De kuisiche Sufanna, door denzelven; hoog 4 voet 1 duim

,

breet 5 t?oe£ 2 dw/m. 22-5
44 Het Koningen-Feeft , door Jaques Jordaans ;

hoog 3
voet 2 duim , breet 4 uotf 4 duim. 28-0

45 Een Soldaat door , of in de manier van denzelven.

21 - 10
46 De Heilige Maagd met haar Kindje en St. Jan, in een

Landfchap ,door Nicolaas Pousjin;hoog 2 voet 4 diwrc,

breet 2 voet 8 Ju/w. 28-0
47 Gebouwen met Figuuren,door Le Qlercq. 15 - 10

48 Een Europa, door denzelven. 13 - o
N 4 49 Een
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49 Een Landfchap, door Jaques van Arthois. 14 - 10

30 Twee Stukjes, zynde een, een Boere-Vreugd ; en 't

ander, een Alchymill: of Goudmaaker, door M. van
Helmonp; hoog 9, breet 12 duimen. 26 - 10

51 Een dito Boere-Vreugd, door P. Breugel;hovg i^duim,
breec 17 duim. 14 - IO

52 Een Doip-Feeft, door denzelven. 13-0
53 Twee Stukjes met klein Wildt, door Gryft; hoog 19,

breér 23 duimen. 28 - 10

54 Een Wolven-Jagt, door de Vos. 34-
55 Een Stuk met klein Wildt en Vrugten, door denzelven.

23-0
56 Een Stuk met Visfen, door Adriaanfen; hoog 2 voet 4
' duim, breet 3 uoe* 5 duim.

"' 19-0
57 Een Visfchery door , of in de manier van Sebafliaan

Francks; hoog 2 voet 2 dwi/n, breet 3 voet 1 duim.

21-0
58 Een Gezelfchap, door Tilburg-, hoog 2 voet 6 duim,

breet 2 voet 2 duim. 37 - O
59 Een Gezelfchapje, door Adr. Brouwer; hoog 1 voet

4 dw*7n, breet 1 7 duim. 18 - 10
po Een aan Tafel-zittend Gezelfchap, door van der Laa-

nen; hoog 2, breet 3 voet. 26 - 10
61 Een Gezelfchap fpeelende Tidtakken, door denzelven-,

hoog 1 voet 8 duim, breet 2 voet 3 duim. 16 - 5
02 Twee dito Gezelfchapjes aan een Tafel, door Lam-

bregbts; hoog 11, breet 9 duimen. 18-5
63 Twee dito Gezelfchapjes, door ikf. Heemskerk; hoog

12, breet 14 duimen* 26 - o
64 Twee dito Gezelfchapjes, door denzelven; hoog 14,

breet u duimen. ' ' 29-5
65 Een Gezelfchapje van twee Figuuren , door Abshoven.

15-5
66 Een dito van vier Figuuren, door denzelven; hoog 17,

breet 15 duimen. 14 - 15

67 Een dito van drie Beeldjes, fpeelende met de Kaart,

door Cornelis de Waal. 15-0
£58 Twee Gezelfchapjes, door J. Horemans. 19 - 10
69 Een Tempeltje door, of in de manier van P. Neefs;

hoog 6, breet 8 duimen. ' 15 - o
70 Twee Stukjes met Gebouwen, door P. S. Verlinden ,

hoog 1 'Ooet 7 duim, breet 2 wei 3 Suim. 23 - o

71 Da
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71 De Tentatie van St. Antoni, door den Helfcben Breu*

gel. 27-0
72 Een verbeelding van de Hel, door denzelven. 14 - o
73 De Heilige Maagd met 't Kindje en St. Jan, door Corn.

Schut, hoog 6 voet, breet 3 voet 9 duim. 17-10
74 St. Sebaftiaan in een Landfchap , door P. Teysfens.

*3 * 15
75 Een Landfchap, door Asfelyn. 21-10
76 Twee Landfchapjes, door F. Francks. 28 r o
77 Een Landfchap door Momper, met Figuuren door Francks.

19*10
78 Een Landfchapje, door denzelven. 10 - 10

79 Een Landfchap , door David Vinckebooms. 18-10
80 Een Landfchap met Figuuren, door den ouden Heems-

kerk. 10 - 10
81 Een Landfchapje, door van der Vinne. 10 - o
82 Twee kleine Pourtraitjes , door denzehen. 10-5
83 Een Stukje, verbeeldende eenFeftein, door Francks.

17 - 10
84 Een Offerhande , door denzelven» 10 - 15
85 Een St. jeronimus, door Bartholet\ hoog 4 voet, 4

duim, breet 5 voet. 18 - 10
8(5 Een Tafel met Vrugten, door Frans Eykens. 15 - 10
87 Een Stuk met

i

Vrugten, door Hulsdonck \hoog ió, breet

22 duimen. 13 - o
88 Een Bloemftuk door , of in de manier van Pater Zegers.

13-0
89 Een Bloem-Krans, door Breugel. 13 - 5
90 Een Zee-Gezigt, door Minderhout; hoog 15, breet 11

duim. 12 - o
91 Een Zeehaven, door Vermeeren. 16-0
92 Een dito Zee-Gezigt, door Gafpar van Eyck, hoog 9,

breet 13 duimen. 12-15
93 Een Zee-Haven, door van de Velde. 15 - 5
94 Een Wintertje, door P. Breugel. 11 - o
95 De drie Koningen, door denzelven. 10 - o
96 Een Keuke-Stuk, naa Kubbens. 15 - 15
97 Een Bagchenaal van Kinderen, in Basreliëf gefchildert,

door een goed Meefler. 26 - 10

98 Twee fraaije Pourtraiten, door een braaf Meefler.

2,5 ~ o
N 5 99 Ao t
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99 Agt Stukken , verbeeldende Hiftorien &c. i door Die*
penbeeck. 130 - O

100 Vyf platfond Stukken, met differente verbeeldingen,

door Bkundeuf. 130 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Jtfagelaaten door wylen tfHeer P. J. Snyers , in zyn lev

Liefhebber derzehe Kunfl. Verkogt in fpecie van Wis
fel-Geldt, den 23. Mey 1758.

en

EEN zeer fchoon en plaifant Landfchap met negen
Figuuren., door P. P. Rubbens; hoog 352, breet

62 duimen; zynde op paneel. 401 - o
Een Wilde Zwyne-]agt met verfcheide Honden en Fi-

guuren, levensgroote , fchoon en fors gefchildert, door
denzelven; hoog 69, breet 119^ duimen. 340 ~ O
Een Stuk, verbeeldende de H. Famielje met vyf Figuu-
ren, op paneel, door denzelven; hoog 533 , breet 472
dunnen. 300 - o
Een Schets , zynde de Battaille van Jofua tegens de
Philifteinen, op paneel, dooi denzelven; hoog 23 , breet

28 duimen. 78-0
Een Sacrefice, alwaar de Arke des Verbonds ingebragt

word in den Tempel , met verfcheide Figuuren , op pa*

neet, door denzelven; hoog 22§, breet 31» duimen.

120 - o
Een plaifant Landfchap met verfcheide Figuuren zo van
menfchenals vanBeeften, op paneel, door denzelven,

boog3<5£, breet 48 duimen. 143 - o
Een Stuk, verbeeldende daar Alexander by de Waar-
zeggers komt, ten deele voltrokken door denzelven'.

hoog 31 , breet 42^ duimen. 82-0
Het Pourtrait van Broeder Jan van der Linden, Pater

van de Celle-Broeders , op paneel, door denzelven ; hoog

25, breet 17 duimen. 63-0
Een biddende Pater Lieve Vrouwe-Broeder ,op paneel,

dooi denzelven; hoog 31, breet 2j§ duimen, 46 - 10

10 Een
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1

ÏO Een Mans Pourtrait
, op paneel, door Rubbens; hoog

24, breet 19 duimen. 35 - o
11 Een Kabinetftukje , verbeeldende drie Vrouwtjes met

een Fruit-horen en Vrugten, op paneel, door denzel-

ven; hoog 12, breet 9 duimen, 100 - o
12 Een gekruide Chriftus, op paneel, door denzelven; hoog

40I, breet 282 duimen. ioi - o
13 Een Maria-beeld met een flapend Kindje, door denzel-

ven; hoog 28f , breet 21 duimen. 40-0
14 De Glorie van St. Franciscus de Padua , zynde een

Schets, vol werk, op paneel, door denzelven; hoog

25, breet 18 duimen. 27-0
15 Een dito Schets, verbeeldende de Geesfelinge Chrifti

,

door denzelven; hoogi9£, breet 15% duimen. 15-0
16 Een zeer fchoon Landfchap waar in Jefas en St. Jan

met een Lammetje, in de fmaak of manier van den-

zeiven; hoog 44, breet 59\ duimen. 86 - o
17 Een Famiellie-Stuk met drie Figuuren, op paneel, door

Antbony van Dyk; hoog 38, breet 35 duimen. 228 - O
18 Een St. Petrus, op paneel, door denzelven; hoog 234 ,

breet 19^ duimen. 56 - o
19 Twee ovaale Paneel-Stukken , zynde het ean een Mans-

en het ander een Vrouwe-Pourtrait , door denzelven;

hoog 24, breet 17! duimen. 53 - o
20 Dertien Stukjes , zynde Chriftus, en de twaalf Apof-

telen, door denzelven; ieder hoog 29, breet 23 dui-

men. 205 - o
21 Een Stukje, verbeeldende een Vrouwtje met drie Kin-

dertjes , door denzelven ;hoog 1 1 , br. 8| duimen. 46-0
22 Den H. Hieronimus in de Spelonk nevens den Engel

met d© Trompet, door denzelven; hoog 42, breet 47
duimen. 21 - o

23 Een Schets, zynde de Kruistlng Chrifti , op paneel,

door denzelven , hoog io§, breet 8£ duimen. 49-0
24 Het Pourtrait van een Spanjaart, door denzelven, hoog

29f, breet 23 duimen. 14-0
25 Het Pourtrait van A. van Dyk, door hem zelfs gefchil-

dert; hoog li, breet 8| duimen. 16-0
26 Een Stuk, verbeeldende Fruit en Dood Wild, en eeni-

ge Honden, met twee Figuuren: het Fruit en Gedierte

door den ouden Snyers, de Beelden door P. P. Rubbens;

toog (56, breet 94 duimen* 365 - o

27 Een.
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97 Een fchoon doorfchilderd Landfchap met verfcheidej

Figuuren, door den Fluiveelen Breugel; hoog 37, breet

67 duimen, 232 - o
28 Een kapitaal Stuk met menigvuldige Figuuren, verbeel-

dende Mofes, het water uit de Steen-rotz flaande; zyn-
de het Landfchap door den Fluiveelen Breugel , en de
Figuuren door van Baaien, op paneel; hoog 72, breet

96 duimen. .

' iói - o
29 Twee Stukjes, zynde het een de Winter, en het ander-

den Somer , vol werk, door Momper en Breugel; op
paneelen, hoog 18, breet 29 duimen. 206 - o

30 Een zeer plaifant Landfchap door Momper , en geftof-

feert door den Fluweelen Breugel; pp paneel, hoog 59,
breet 68 duimen. 116 - o

31 De neegen Muzen, door H. van Baaien, in een fchoon
Lanfchap van Momper en Breugel;op paneel, hoog jfjj

,

79 duimen. 121-0
32 Twee Landfchappen door Momper , en geftoffeert door

den Fluweelen Breugel; op paneelen, hoog 17I, breet

29 duimen. 122 - o
33 Het Gezigt der Stad Antwerpen op de Schelde langs

Kronenborgs-Poort, dooi dezelve; op paneel, hoog 17,
breet 36 duimen. 38 - o

34 Een Landfchap met Figuuren door voorn. Breugel; op
een kopere plaat , hoog 4! , breet 6\ duimen.

101 - o
35 Een Maria Beeldje in een Bloemkransje, door denzel-

ven; op een kopere plaat , hoog 9J, breet 7J duimen.

17-0
3Ö Een dito Beeldje met St. Jan, in een Bloemkransje, door

denzelven; op kooper y hoog 9, breet 7 duimen. 13 - o

37 Een Mans-Pourtrait , op paneel , door Rembrant van
Rhyn; hoog 24, breet 18 £ duimen. 81 - o

38 Een Pourtrait van een Vrouw , ziende door een Ver-

groot-glas, door denzelven; hoog 37J, breet 28§ dui-

men, 30 - o

39 Een zeer fchoon Kabinet-Stukje, verbeeldende Sufanna

aan de Fontein in den Hof, met een Boef die door het

hout ziet, door denzelven; hoog 18, breet 15 duimen.

157 " o
'40 Een Mans-Pourtraitje , op paneel ? door denzelven ;

hoog 8, breet 6 duimen. 19-0
41 Twee



Catalogus van ScMlderytn: Bof

4* Twee Landfchappen met differente Figuuren, door -^2-

tonio Locatelli; hoog 31, breet 52 duimen. 121 - o
42 Een Maria met het Kindje in een Landfchap

, op koper,
door Raphaël d'Urbin; hoog 42, breet 32^ duimen.

43 Een dito Maria met het Kindie, op paneel , door den-
Zelven; hoog 23, breet 18 duimen. 106 - o

44 Een Maria met Jefus en St. Jan in een Landfchap , door
denzetven; hoog 45!, breet 41 duimen. 26 - o

45 Twee Stukken, zynde het een een Maria, en het an-
der St. Jan, door Trevifani; hoog 25, breet 18% dui-

men. . 75-o
46 Een dito, zynde een Maria Magdalena, door denzet-

ven, hoog 25!, breet 19 duimen. j6 - o
47 Een Stuk, verbeeldende differente Beeften, met een

oudt Man, alles groot leven, door Rofa de Romd, (of
de Roomfche Philip Roos) hoog 86, breet 114- duimen.

61 - 10
48 Twee Landfchappen met Beeften en Figuuren , door

denzetven-, hoog 48 breet 67£ duimen. 122 - o
49 Een Landfchap met Bokken en Schapen , zeer uitvoe-

rig, door denzetven-, hoog 475, breet 64 duimen.

100 - o
50 Een Philofooph , lezende in een Boek , door Pietro

Tefta ; hoog 25, breet 17 duimen. 35 - o
51 Een Bacchanaal, door denzetven, hoog 23!, breet 28

duimen. 14 - 5
52 Een Europa op de Stier, met veel Figuuren in een

fchoon Landfchap, door Paulo Veroneefe ; hoog 74,
breet 143 duimen. 32 - o

53 De Graflegging Chrifti, met zes Figuuren, door Zï-

tiano
; hoog 29I , breet 46 duimen. 43 - ö

54 Een uitvoerig Stuk met dood Wildt en vyf levendige

Honden, in een Landfchap, door Jan Feyt; en de Fi-

guuren door Erasmus Quellien 3
hoog 54 , breet 80 dui-

men. 154 - o
55 Een dito met dood Wildt en Vrugten, op paneel, doot

den ouden Snyers; hoog 23^, breet 463 duimen.

62-0
56 Een Stuk met Vrugten, door denzetven; hoog 28, breet

68-0

4o£ duimen. 130 - o

57 Twe*
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57 Twee fchoone Fruitftukken, door Petrus Snyersy hoog

23 , breet 20 duimen, 92 - o
58 Twee dito met Vrugten en Wild, door denzelveny

hoog 34 > breet 2Ó§ duimen. 103- 6
59 Twee dito Fruitftukken, op paneel > door denzelveny

hoog 10, breet 11 duimen. 74 - o
60 Een Stukje met een Haas en Bloemtjes, door aenzeU

ven\ op koper-, hoog 9 , breet 8 duimen. 51-0
61 Een Stukje met een Kooltje en ander Groenfel, op pch

neet, door denzelveny hoog 8, breet 10I duimen.

35-o
62 Twee Froitftukjes, op koper 9 door denzelveny hoog 92,

breet 7I duimen. 20 - o
63 Een Petrus met den Haan, op paneel, door denzelveny

hoog 10, breet 7^ duimen. 9-10
64 Een Stuk met een Zwaan en Kiekens met dood Wildt,

door P. J. Snyersy hoog 47 duim, breet 85? duim.

26 - ÏO

65 Twee zeer fchoone Landfchappen , door Lucas van
Uden, en geftoffeert door David Teniersy hoog 17I,
breet 2Ói duimen. 304 - o

óó Twee plaifante Landfchappen door J. Glauber , en ge-

ftoffeert door G. de Lairesfey hoog \6\ , breet 21I dui-

men. 101 - o
67 Een Landfchap met Koetjes en Figuuren , zeer uitvoe-

rig, door Nicolaas van Bercbemy hoog 24J, breet 29
duimen. 251 - o

68 Twee dito Landfchappen met Figuuren; door denzel-

veny hoogaó, breet 22 duimen. nó - o
69 Een Stukje met Figuuren en Beeften, door denzelveny

op paneel , hoog 13, breet 19 duimen. 61-0
70 Een Stuk metSchaapen en Gyten, door denzelveny op

paneel , hoog 18, breet 15 duimen. 105 - o
71 Een Landfchapje met Paarden en Figuuren, door PH-

lip Wouwerman\ op paneel
y hoog 13 J, breet 16 du/-

men. 90-0
72 Een Vrouwtje met een Kindje op paneel , door den

Ridden A. van der Werf\ hoog 10J, breet 8 duimen.

72 - ö
73 Een Famielje-Stuk, door A. van der Myny hoog 43,

breet 37 duimen. 75 - o
74 Een
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74 Ëen zeer aangenaam Stukje , verbeelde de zeven Wer-
ken van Barmhartigheid, oppaneel, door Seb. Franks

; hoog
1
5
, breet 20 duimen. 183- o

75 De H. Therefia met Chriftus en twee Engelen , op koo-

per, door denzelven; hoog 11, breet 8 duimen.

25 - o
76 Een Maria Magdalena in de Steenrotze, op koper, door

denzelven; hoog 15, breet 12 duimen. 22-0
77 Een Stuk , verbeeldende het Spaanfch Heidinnetje met

andere Figuuren , door David Ryckaart ; op paneel

,

hoog 22| , breet 30 duimen. 43-0
78 Een zeer plaifa><te Boere Kermis, vol gewoel, door

Tilburgfr»; hoog 47, breet 66 duimen. 18Ó - o
79 Een Stukje met drinkende Boertjes, door AdriaanBrou~

wer , op paneel\ hoog 12, breet 9 duimen. 39-0
80 Een dito met vrolyke Boertjes in een binnen huis, door

ZCttv^, op paneel» hoog 23^ , breet 29I duimen.

22 - 10
81 Twee Landfchappen met Beeften en Figuuren, door

Kom. Huysmans, het een hoog 6of , breet 67 duimen ;

en het ander hoog 59£ , breet 75I duimen. 56 - o
82 Een Landfchap , door denzelven , en geftoffeert met

Koeijen en Figuuren, door P. P. Rubbens; hoog 24!,
breet 2Ó£ duimen. 75 - O

S3 Een Stuk, verbeeldende de drie Perken en den tyd,

met eerrige Kindertjes, in een Landfchap , door P.Thp-
fens, in zyn befte tydt; hoog 63, breet 81 duimen.

50 - o
84 Een Man op de Trompet blazende , Zeer doorfchilderdt

door Matton, op paneel ; hoog 11 , breet 9J duimen.

78-0
85 Een Roomfehe Kerk met Beelden , door Pieter Neefs,

op paneel; hoog 14 , breet 19 duimen. 41-0
é5 Een Kerk met veel Figuuren , door denzelven ; hoog

19 , breet 22£ duimen. 34 - 10

87 Een Landfchapje met Wagens en Karren , en menigvul-

dige Figuuren , door Peter Gyzen, op een kopere plaat;

hoog 9I , breet 15 duimen. 67-0
88 Twee Landfchapjes , mede op koper, door denzelven;

hoog 5 , breet 73 duimen. 40 - O
89 Een Stuk, verbeeldende een Ys-gang

?
door Adriaan

y van
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vanOflaade, op paneel; hoog 28, breet 23 duimen.

80 - ó
90 Een Kers-nagt door Henricus van Baaien op paneel ;

hoog 28 , breet 2q| duimen. 98-0
91 Een Stuk met Schapen en Koeijen in een Landfchap,

op paneel, door G. 5. Weeninrts; hoog 18, breet 15
duimen. 39 - o

92 Een Landfchap met Koeitjes , op paneel , door Dirfe

van Berge; hoog 16, breet 20§ duimen. 66-0
93 Twee Stukken , verbeeldende het een > daar Chriftus

aan 't Volk ten toon gefteldt word, vol gewoel; en het

ander , de afdoeninge van het Kruis , op paneelen , door;

denzelven
;
hoog 24^ , breet 19 duimen. 48-0

94 Een Landfchapje met een Scheepvaart daar in , door J.
Decker, op paneel ; hoog 122 , breet 14! duimen.

24-0
95 Een zeer zoet Landfchap met ftofïagie , door Paufo

Bril, op koper; hoog 14, breet 19 duimen. 42 - O
96 Een aangenaam Stukje , verbeeldende Orpheus die Euri-

dicé uit de Helle haalt, door denzelven, op paneel ;

hoog 11, breet 15! duimen, 15-0
97 Twee Landfchapjes, op paneel , door denzelven-, hoog

6§ , breet C)l duimen. 18 - O
98 Een Stukje, verbeeldende een Kersnagt, door Sebaf-

tiaan Bourdon-, hoog 18, breet 14! duimen. 51-0
99 Een dito , verbeeldende de Liefde en de Juftitie, zynde

twee Vrouwen en vier Kinderen, door denzelven; hoog
16, breet 12^ duimen. 31 - o

100 Twee zeer plaifante Stukjes vol gewoel , verbeeldende
het een Chriftus Preekende op het Strand; en het an-

:
der, daar Chriftus den Blinden en Melaatfchen geneeft,

door J. van Breda, op koper; hoog 11, breet I4i
duimen. 171 - o

101 Twee fraaije Landfchapjes met Figuuren wel geftof-

feert, door denzelven, op koper; hoog 7, breet 1

duimen. 43 -

102 Twee dito geftoffeerde Landfchapjes, mede op koper

door denzelven; hoog 9, breet 8-J duimen. 56 -

103 Twee dito plaifante Landfchapjes met Figuuren , o
koper, door denzelven; hoogpj, breet 13 duimen.

37 " o;

104 Twee
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I04 Twee Landfchappen met Paarden en Figporefl, óoot
P. van Breda, gefchildert na Ph, Wouwerman; hoog

I. 28, breet 36! duimen, 61 - o
Ï05 Een fchoon Landfchap met Beekjes, door Paulus PoU

ter , op paneel-, hoog 19, breet 26 duimen. 61-0
106 Twee dito Landfchappen, verbeeldende het een de Win-

ter, en het ander, de Somer,vol gewoel, door Johart

van Gooi, op paneelen; hoog 19J, breet 28 duimen.

163 - o
IOJ De verbeelding van St. Antonius Tentatïein een Land-

fchap, door David Teniers\ hoog 25, breet 33 dut*

men. 102 - o
Ï08 Een dito St. Antonius Tentatie, op koper, door denzeU

ven; hoog 7, breet 9 duimen. 40 - O
109 Een Stuk met rookende en drinkende Boertjes, doot

denzelven, op paneel; hoog 14!, breet 19 duimen.

65 - o
110 Een dito met Boertjes door denzelven; hoog u, breet:

$1 duimen. 71 - a
111 Een Toover-School, door denzelven; hoog 18, breet

23^ duimen. 41 - o
ÏI2 Een Binnen- huisje met ftilftaandent leven , door denzel*

ven, op paneel; hoog 13, breet 13! duimen.

25-0
113 Twee Stukjes in een Italaanfche Manier, door denzeU

ven, op paneel; hoogój, breet 9 duimen. 29 - a
114 Twee dito Stukjes, verbeeldende twee Boere Gezel-

fchappen, door denzelven, op paneel; h«og 6, breet

8 duimen. 46 - o
115 Een rookend Boertje, op paneel, door denzelven;hoog '

10, breet 8J duimen. 10 - 15
IIÖ Een Stukje, verbeeldende Pluto, door denzelven

, ge-
fchildert naar jfa//o Romano, op paneel; hoog 9, breet

6§ duimen. 25 - ia
117 Een dito, zynde een Vrouwtje met Cupido , door den-

Zeiven, naar Titiaan, op paneel; hoog 9, breet óf Jwi-

wen. 24 - 10
2l8 Argus en Mercurins meteenig Vee in een Landfchap,

door Lucas Jordaans; hoog 45^, breet 72 duimen.

31-0
ÏI9 Chriftus etende met zyne Difcipelen in het Kafteel

O van

1
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Van Emmahus ?
door denzelven ; hoog en breed 83

duimen. 59 - o
120 Een Maria Magdalena, pp paneel, door Guido Rheni\

'hoog fcfej , breet ló duimen. 23 - O
121 Een Magdalena in een Landfchap , door Salvaior Ro*

fa; hoog 13^, breet 17 duimen. 36 - o
122 Twee Landichappen , zeer ruuw gefchildert, door'

denzelven; hoog 14 , breet 23 \ duimen. 24 £ 10

323 Een Landfchap met Italiaanfe Ruinen en Figuuren ,

door Michel Aagelo de la Battaille; hoo^ ïpf^ breet

28| duimen. 19 - o
124 Een Stukje , zynde een Triumph, door Julio Roma-

no; hoog 9I, breet iyi duimen. 13 - o
125 Een Maria, aanbiddende het Kindje, door J. Coreg-

gio ;
hoog 12 , breet 8J duimen. 10 - o

126 Twee Fruitftukjes, door Campidolio ; hoog i8£ , breet

25 duimen. . 18. - ïo
127 Een Maria met het Kindje en St. Jofeph, ovaal, door

Palma Vecchio; hoog 32, breet 24! duimen. 16 - 10
128 De Dooping Chiïfti in de Jordaan, door Palma, de

Jonge; hoog 31J , breet 30 duimen. 17 - 10

129 Een Stuk in 't Graauw, verbeeldende, een Doode-
Chriftus ,op panneel, door Annibal Caratz ;

hoog 14!

,

breet 175 duimen. 18' - o
130 Een Mans Pourtraitje, ten voeten uit, op een kopere

plaat, door Gonzalo; hoog ïöf, breet n| duimen.

20 - 10

1.3 1 De Doping Chrifti in een Landfchap, door Francisca

Mo/a; hoog 25, breet 19 duimen. 35 - o
132 Een St. Jan Baptift in een Landfchap , door denzelven,

op paneel; hoog 19^, breet 17 duimen. 15-0
233 Twee ronde Landfchapjes met Flguuren, door Fran-

cisco Millê; op paneel •, hoog 8 duimen. 25 - ia

134 Een H, Famiellie ineen Landfchap, door een Italiaan?

Meeflcr; hoog 23J , breet 2 i duimen. 25 - 10

335 De Verbeeltenisfe van de Triumph van Marcus An-
tonius en Cleopatra, op paneel-, door Ottornar El-
ger

;
hoog 2?i , breet 30I duimen. 31- o

136 Éen Stuk verbeeldende Alexander en Appelles, door
denzelven; hoog 21, breet 17 duimen. 25-0

137 Een Gezigt van het Stads-huis te Amfterdam , van
agter,
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agtêt, doory. Berckheyde
9 op. paneel; hoog idj, breet

18 duimen 27 - 10
ƒ38 Een Stuk, verbeeldende het Strand van Scheveningen

met meemgte Figuuren , op paneel , door Beeit;

hoog 23, breej 33 duimen. 41 - 4'o

139 ^en Landfchap, op paneel, doox Jan Wynants; hoog
17, breet 24I duimen, 30 - .0

140 Een di to Landfchap , geftoffeert met Figuuren, op pa-
door denzelven; hoog 19. breet 25 duimen.

41-0
141 Twee Landfchapjes met Figuuren , door K, Poelen*

burgb, op &)/>er; hoog 8, breet 10 duimen, 51 - o
142 Een Landichapje met Figuuren , op panneel, door 'Jan

van Goijen-, hoog 14I, breet 17 duimen. 20 - o
143 Twee Landfchapjes , door K. Sagtleven ; hoog j§ >

breet 5| duimen. 19-0
144 Een Boere Kermis met veel Figuuren, door Droog-

Jloot; hoog 4c|, breet 68 duimen. 31- o
145 Een Stuk , verbeeldende de Fabel van de Vos en de

Leeuw, door M. de Vos\ hoog 46, breet 66 duimen*
1 14-0

146 Een Stuk met Kalkoenen en Haanen,door M.de Hon*
dekoetér; hoog 45 > hreet 65 duimen. 15-0

tffi Een Poètifche Hiftorie , door D. Bailu
; hoog 3 1J ,

breet 22 duimen. 10-5
140 Een Bloemftukje., door ... Verendaal

\ hoog [5^,
breet 12 duimen. 15 - iq

149 En Stuk met Vrugten en Bloemen, door T. W. Bos-

fchaart; hoog 5©f, breet 60 duimen. j8 - ïq

150 Een zeer fchoone Scbetz, verbeeldende de Befnyde-

nis Chrifti, door K. Schut, op paneel; hoog 19J, breet

14 duimen. 40-0
151 Een dito Schetz, verbeeldende het Kind Jèfus , kro-

nende het hoofdr van de H. Rofalia, op paneel, dooc
of in de manier van A. van Dyk; hoog \g, breet 24I
duimen. 15 - o

152 Den uittocht van Loth uit het brandende Sodoiria en
Gomorra, op paneel , door w?i der Neer ; hoog

14! ^ breet 3 \ duimen. 36 - 10

153 Een Scheepvaart, op paneel, door Bonaventura p£-

r^rï; hoog 23| , breet 41 duimen. 25-0
154 Twee Stukken, verbeelde Vaften-avond Feeften, met

O % veel
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veel werks, door J. Hooremans-, hoog 19!, breet è2-I

duimen* 51-10
155 Een Kopje op paneel , door G. 2*7wfci hoog 9^, breet

7 duimen. 10 - o

156 Een gekruyfte Chriftus, op paneel, door J. Moftard;

hoog 14, breet 9! duimen. 10 - 10

Ï57 Een Zee-tempeeft, met veel Figuuren, door van der

Kabel] hoog 45, breet 47 duimen. 16 - 10

I58 Twee Ovaale Miniatuur-ftukjes, verbeeldende eenige

Penferyen, doorben der Goes. 40-0
Ï59 Een Venus en Cupido in de Wolken, met eenige Kin-

dertjes, op paneel, door P. Snyers na Albano\ hoog

20, breet 17J duimen. 21-0
l6o Twee zeer plaifante Stukken op koper , verbeeldende

het een, een Zee-triumph*, en het ander, eenGoode-
Feeft, haar Rottenhamer en Flwiveelen Breugel , door

Befcbey ;
hoog 19 , breet 28 duimen. 195 - o

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Naargelaaten door de Heer Nicolaas Selhof, Verkogt defh

28. Maart 1759. in 'sGravenhage.

1 TT^ EN Boere Woning op een Heygrond , daar de

JlL/ Boeren naar de Vogel fchieten, uitvoerig, door

Philip Wouwer'man-, hoog 1 voet 11 J duim, breet t

voet 72 dwwz. 150 - o
2 Een (luk met Italiaanfche Gebouwen , en veele Beelden

en Beeften, zeer kapitaal, door Jacob van der Ulft;.

hoog i voet 6\ duim, breet 2 voet duim. 220 - o
3 Daar Tomiris Koningin der MalTageten het Hooft van

Cyrus, Koning der Perfen, in een Zak met Bloed laat

lleeken, na dat zy hem in een Veldflag overwonnen
hadt, groots van Beelden en Gebouwen, door Gerard
Hoef, hoog 1 voet 8 duim, breet 2 voet. 70 - cf

4 De drie Dogters van Cecrops, Aglaure , Hetfe en Pan-
droza, met Eurichtonius ,

?
t Kind van Vulcanus,in een

Mandje > hun door Paljas te bewaren gegeeven, door
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K Rottenhamer enBreugel,op Koper-, hoog ïi{, breet

yl duimen. 42-0
5 Een Kloofter daar Brood werd uitgedeelt, vol Beelden,

zeer fraay , door Don Francifco Franks , in een Land-
fchap v&n Breugel; hoog 1 voet 7j duim, breet 2 voet

6 duim. 17 - a
6 Het Gezigt van eenStadt waar by veel Beelden en Beef-

ten &c. natuurlyk Zonnefchyn, door Job Berkheyden;

hoog 1 voet 42 duim, breet 1 voet lij duim. 70-0
7 Spelende Boertjes , door denzelven; hoog"

1 voet § dw'm, breet ici du/'m.

8 Een dito weerga, door denzelven-, hoog en

breet als voren.

9 Een ftuk met Gebouwen, waar by eenige Beelden en
Beeften, door Gerard Berkheyden-, hoog 1 voet 3 duim,

22 - IO

breet 1 voet 6 duim.

10 Grootfe Italiaanfche Gebouwen met veel

Beeldjes, Koetzen, Paarden &c. zeer plai-

fant, door P. Bout; hoog 1 voet 1 duim,
breet 1 voet 7 duim.

11 Een dito weerga, door denzelven; hoog en

breet als voren.

12 Een Italiaanfe Zeehaave met Gebouwen en Veel Beeld-
jes, door J. Lingelbacb; hoog 11 duim, breet 1 voet

17 - 10

50

duim. 38

13 Andromeda, dogter van Cepheus Koning van Ethio-

pien,aan een Rotz in Zee gebonden zynde,word door
Perfeus van het Zee-gedrogt verlof! ; de Beelden door

K. Poelenburg, en de Zee door A. IVillaars; hoog 1

voet 5 duim, breet 2 voet 2 duim. 10 - 10

Ï4 Een Dorp aan 't Strand, met veel Viflchers , verfcheide

Scheepen &c, door A. WUlaars; hoog 1 voet 3^ duim,
breet 1 voet 11 duim. 10 * 5

15 Een plaifantLandgezigt,zynde een Soomer,
met veel Beeldjes , Paarden , Wagens &c.
door J. Breda; hoog 11 duim, breet 1 voet

l£ duim. ^43-0
16 Een dito weerga, verbeeldende een Win-

ter, door denzelven; zynde beide op Koper
en van eene groote.

J7 Eenmooije Italiaanfche Zeehaven met verfcheide Schee-

O 3 pen,
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pen, Beelden en Pak-goederen , door Thomas Wy:k,
boog i voet 10$ duim, breet 2 voet 2j duim. 25-0

18 Een dito Zeehaven met eenige Beeldjes en Pak-goede-
ren &c. , door denzelven\ hoog 10 duim, bieet 1 voet.

18 - 10
19 Een Vrouwtje fpeelende op de Guitar , waar by een

Cupido, Tapyte Kleetje &c, uitvoerig, inde manier
van Fan der Werf gdchildevt , door van Heemjl , hoog
1 voet 4 duim , breet t vo#. 22-0

20 Een uitvoerig Landfchapje, geftoffeert met verfcheider

Beeldjes ën fieeftjes, door J. Wynants-, hoog 1 voet

61 duim, breet 1 voet £J duim. 32-10
21 Jupiter in de gedaante van een Gouden Regen by Da-

me' , Oogter van Acrizins Koning van Argos , door T.

van der Wilt\ hoog 1 voet 8i duim, breet 1 voet 5| duim*
11 - o

22 Een Ziek Vrouwtje waar by een Doctor die het Urinaal

beziet, verder een Dienftmeyd, Tapyte Kleed, en an-

der hywerk, door R. van Brakenburg', hoog 1 voet l|

duim . breet io| duim. 17 - o
23 Een Muziceerend Gezelfcbap van Heeren en Dames,

met eenig bywerk , door Ant. Paliamedefz ; hoog 1

voet 3! é/wïw, breet 1 voet 8| Jwf/??. 24-0
24 Een vrooiyke Maaltydt vol Beeldjes tn bywerk, zyn-*

de een Kaarsügt, door Joachim Uyteivaal-,hoog 1 voet,

breet icj duim. 10 - o
25 Een vroolyk Landfchap met een Waterval, eenige

Beeldjes en Beeftjes ; zynde een Sonnefchyn , door

A. Pynaher; hoog 1 voet 7 duim, breet 1 voet g| dtóm.

59-o
26 Een di<:o Landfchap, door denzelven. 19-0
- ;-• Een kapitaal Landfchap, geftoffeert met veel Beelden

en Beeflen, door Mozes Uittenbroek', hoog 1 voet p|
dfaim , breet 2 voet 9 Jw/m. io - 10

28 Een Boer die een Tandt getrokken word in een Chirur-

gyns Winkel, door Jan Stem; hoog 1 voet 10 duim,
bueet 1 voet 5 duim. 13 - 15

29 Een Juffrouw op de Guitar fpeelende, en eenige andere

Beelden in 't verfchiet, door denzehen; hoog 1 voet 3
duim, breet 1 uotf i£ duim. 17 - o

30 Een Gezelfchap van Boeren en Boerinnen^ zig by een
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Vuur warmende in de Maanefchyn, door Pieper van
den Bos ;

hoogi voet 2 duim, breet 1 voet 6 duim.

: j , ö '

: a ; 16 - o
31 Adam en Eva in \ Paradys met alle foorten'

van Gedierten en Vogelen &c, door R.
Xavery\hoog 1 voet J'j du/ro, breet I

32 Een dito weerga, zynde daar Noach met
2yn Huysgezin en al het Gedierte naar de
Arke trekt ^ door denzelven\ hoog en breet

als %
t vorige.

*

33 Een Heilige Famiellie, door Kornelis van Haarlem;
hoog 1 voet 4 duim, breet 11 duim. 10 - o

34 Een Heilige Famiellie in het Stalletje, door S. de Bray;

1663. 26-5
35 Een Liereman, waar by veel Kinderen voor een Var-

keflagers deur, door den Boeren Breugel\ hoog I voet 3
duim, breet 1 voet 10 rfuw2. 13-10

36 Vroolyke Boeren en Boerinnen , door dcnzeiven.

15 - 15

37 Een Rhyn-Gezigtje,in de manier van Grif
fier? door Kornelis Verdonk. f 18 - 15

38 Een dito weerga, door denzelvcn. J
39 Een Zeehaven met Scheepen, Gebouwen, Beelden en

Beeften, door Mommers. 15 - 15

40 Een vrolyk Landfchap vol Beelden, Gebouwen &c.

,

door Ezaias van de Velde. 10 - 15
41 Een plaifant Landfchap, door Jan van de Velde. 10 - 10

42 Een kapitaal Huk vol Beelden by een Kloofter, door
Dróóg/loot. 15 - 15

43 Een dito met vrolyke Boeren en Boerinnens by een
Dorp, door denzefven. 17 - ?o

44 Een Kwakzalver, waar by veel volks ftaat, door den*

zeiven. 10 - o

45 Een Schoenmaker in zyn Winkel, door QJ van Breke-

lenkamp. 12 - 5
46 Wilde Kruiden , waar in een Vogel-Nesje, Kapellen &c.

door Otto Marcelis. 11- 5
47 Maria met het Kintje , door Hendrik Bloe-'X

maart. I ~

48 Een dito weerga, zynde Tozeph op zyn Stok [ '

~

fteunende, door denzelven. j
O4 „ 49
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49 De Geboorte , waar by veele Herders eo Engeltjes m
de Logt, door A. Kuyp. Mo - 5

50 Bachus op een Wolk by Ariadne, haar trooftende ovec
het vertrek van Thefeus, door J. de Gheyn. 10-5

51 Een italiaanfche Zeehaven, door Abr. Storkiójó.
16 - 15

32 Een Campement van Ruiters &c, geteekent P. W. F.
16 - 15

53 Een Campement, door Palamedes Palamedefz Stevers.

10 - 15
54 Een Roere Binnehuisje., door Sagtkeven. 16-0
55 Een Winter > door Izaak van OJiaade. 21-5
36 Een Vrouwtje in haar Hemdt, zittende by haar Ledi-

kant , meteenig by werk, door N. N. IO - 5
57 Een Stukje met Kaartfpeelders, door A. van NoortVJyk.

12 - 10

58 Koeltjes eu Schaapjes in een Landfchap, door M. Car-
rêe:

" 11- o
59 Boertjes die Keegelen voor een Herreberg, door A*

Carrée 1730. 11 - 5
60 Vier Landfchapjes, door Kornelis Palmer , difcipel vaa

Poelenburg. 15 * 5

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
JÜagelaaten door wylen den beroemden Kunft-Schilder , dc?

Heer Henrik van Limborch. Verkogt den 17. September

1759. op der Kunft- Schilders Confrérie-

Kamer in 's Gravenhage.

1 T TET Pourtraitvan den beroemden Schilder AdriaaM

JL X van der Werff, met Palet en Penceelen in de
Hand, en de Ridder-Order op de Borft, in een Ovaal,

benevens vier Figuuren rondsommehet Ovaal, met ver-

dere Ornamenten op de Schilder-Kun ft pasfende : extra,

fchoon, kunftig en uitvoerig door hem zelfs gefchil-

dert, op paneel; hoog 21, breet 15 duimen 610 - O*

Nota. De volgende Stukken tot Num. 53. in cluis,

zyn alle gejchildert, door H. van Limborch.

2 Een Bad van Diana, waar by Aóieon , met tien Figuu-*

ïen i
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ten, en met Honden, in een fraay Landfchap: zeer

fchoon van Ordinantie, gratieus van Teekening, aan-

genaam vanColorit, en alles kunftig en verwonderlyk
uitvoerig, volgens de manier van zyn Meelter Adriaan
van der IVerff, geiSchildert op paneel van eenftuk;hoog

24, breet 34 duimen. 525 - o
3 Een dito weergaa, verbeeldende het Oordeel van Pa-

ris met 13 Figuuren, zo Beelden als Kindertjes; zyn-
de in allen deelen mede fraay en uitvoerig als 't vorige,

gefchildert op paneel van een ftuk , en hoog en breet als
9
t zelve 3C0 - o

4 Een dito kapitaal en extra fchoon Stuk, verbeeldende;

de Goude Eeuw , met 24 Beelden in een plaifant Land-
fchap; zeer kunftig, kragtig en uitvoerig gefchildert,

op paneel van een Stuk; hoog 23J, breet 32 duimen.

31Ó - o
5 Een dito weergaa , zynde Appollo met de Mufen ne-

vens eenige Kindertjes, in een zeer fraay Landfchap ;

ïn alles niet minder fchoon en uitvoerig dan 't vorige

,

en het paneel mede hoog en breet als 't zelve. 301 - o
ï^ota. De 2 laaflgemelde Stukken wierden op d$

Verkooping tot gemelde pryfen ingehouden , dag

jkort daar aan voor meerder fomme gekogt door

den Kunfllievenden Heer en Mr, Cornelis Ryke-
vorfel; in wiens Kabinet dezelve , nevens de hier

voorbaande Num. 2 en 3. met nog andere, altansr

ï nog beruflen.

6 Een Stuk, verbeeldende Hercules, die het Kind Ajax
in den Leeuwen Huid aan Jupiter prefenteert, om het

zelve onkwetsbaar te maaken : zeer fraay en uitvoerig

op paneel van een ftuk; hoog 28, breet 20 duimen.

105 - o
7 Een dito weergaa, zynde Thefeus en Ariadne met ee-

nige Kindertjes by een Gebouw, extra fraay, zo van
ordinantie, fchildering als uitvoerigheidt ; op gelyk pa-
neel en ook hoog en breet als vooren. 255 - o

8 Een Harder, die een Harderinne, welke zigin een Fon-
tein gewasfen heeft, op een galante wyze zoekt af te

drogen; zynde extra fraay van teekening en uitvoert

ge fchildering, op paneel; hoog 14, breet 12 duimen.

151 - o
O 5 9 De
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9 De Hiftorie van Sufanna met de twee Boeven, fraay

van ordinantie en uitvoerig gefchildert op paneel; hoog

17 , breet 13 duimen. 131 - o
(N B.) Hier na in de Catalogus van de Hr. Raadsheer

van Ni/pen, komt bet bovengem. Stukje voor No.

7. zynde toen verkogt voor 145 - o
ÏO Een kapitaal Stuk, zynde de Gefchiedenis van Gehafi,

de Dienaars van Naeman de verzogte Kleederen en
Geld afneemende, in een zeer fraay Landfchap: alles

kragtig en uivoerig, pp doek ; hoog 22, breet 27^ dui-

men. 72 - o
2 1 Een fraay Stukje , verbeeldende het Samaritaans Vrouwe

je by de Put metChriftus fpreekende; zeer aangenaam
en uitvoerig gefchildert op doek; hoog 15, breet 18

J

duimen. 60 - o
22 Een Maria Magdalena, zeer fraay en kragtig, op j?a-

neel; hoog I2f , breet 8 duimen. ' 28 - 10

13 Diana en Endymion met eenige Kindertjes, fraay van
ordinantie, kragtig en uitvoerig van fchildering , op
'doek; hoog 22, breet 19 duimen. 70 - o

14 Andromeda aan de Rotz met een Kupidootje en verder

bywerk, kragtig en uitvoerig, op doek; hoog 18^ , breet

15 duimen. 50 - o
15 Venus en Kupido in een fraay Landfchap, kragtig en

aangenaam gefchildert op doek; hoog 14, breet 12 dun
men. 54-10

16 Een dito weergaa , zynde een zig palleerende Venus
met Kupido, niet minder dan ?

t vorige op doek; en
hoog en breet als zelve. 53-0

57 Venus en Kupido in een plaifant Landfchap, op koper;

hoog i.5§» breet 13 duimen. 32-0
r8 Narcisfus en een Kupido, pp doek; hoog 18, breet 16

duimen. 25 - o
£9 Een fraay Stuk, verbeeldende Hercules die door de

Helden-Deugd gelauriert word, kragtig en uitvoerig op
paneel; hoog 14 , breet II duimen. 42 - o

go Een dito weergaa, zynde de Tydt, die met zyn Zeitfe

den Boog van Kupido aan ftukken flaat , daar Venus
en de Kupidootjes zich over bedroevèn,mede zeer uit*

voerig paneel; zynde hoog en breep als voren.

22 - o
21 De
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21 De drie Gratiën met Kupido en Hymenaeus ,zeer fraay

en aangenaam gefdulden, op doek; hoog ió, breet 14*

rj duimen. - • 41-
22 Diana enEndymion, in een Landfchapje, op paneel

;

hoog 13 , breet 18 duimen. 15 - 15
23 Een dito weergaa, zynde Glaucus en Scylla, niet min-

der plaifant en uitvoerig dan 't vorige, op paneel; en
boog en breet als U zelve. 20 - 10

24 Een Stuk , daar Juno by xEolus komt,om hem de Win-
den te doen ios iaaten,ten einde de Trojaanfche Vloot

te doen vergaan, zeer uitvoerig, op doek, hoog 17J,
breet 22 duimen. 35 ~ o

25 Een piaifant Stukje, zynde een Venus aan 't water met
drie Kindertjes, op paneel; hoog breet 11 duimen.

:
'

.

17-0
2ö Een dito, zynde een palleerende Venus, uitvoerig, op

doek; hoog 13, breet 12 duimen. 21 - o
27 Een dito Zittende Venus met twee Kupidootjes , op pa-

neel; hoog 9, breet i2j duimen. 19 - o
28 Een dito Slaapende Venus , welkers Kleedtje door een

Man opgeligt word, op doet; hoog ij 9
breet I2§ d«z-

. men. 19 - o
29 Een Cleopatra , fraay en kragtig gefchildert op paneel ;

hoog 12, breet g\ duimen. 40-0
30 Een Stuk, verbeeldende Pigmalion die op zyn eige

Beeldt verlieft met zes Figuuren, zeer uitvoerig, op
doek; hoog 21, breet 26 duimen. 70 - o

31 Een dito, daar Kupido aan Venus nieuwe Pylen ver-

zoekt &c, met verdere Beelden daar by, kragtig en
uitvoerig, op paneel; hoog 2c£, breet iój duimen.

53-o
32 Een fraay Stuk , zynde Venus met Pfiche, nevens nog

drie andere Beelden, zeer uitvoerig, op doek ; hoog
2>|, breet 14 duimen. 42-5

33 Een dito, daar Procrisden Pyl geeft aan Cephalus,zeer
aangenaam en uitvoerig, op paneel; hoog 19, breet 15I
duimen. 31-10

24 Een dito fraay Stuk, zynde Jupiter by Semelé , en daar

hy den Jongen Bacchus in zyn Dye fteekt en verbergt %

kunftig en uitvoerig gefchildert, op paneel; hoog 14I,
breet 19 duimen. 22 - 15

25 Een dito a daar Venus aaja Hymen Waagt de Ziekte van
Ktt«
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Kupido, zeer uitvoerig, op paneel-, hoog 2i§, breefc

17I duimen. 28 - o
36 Bacchus zet Ariadne de Sterre-kroon op; voorts twee

Kupidootjes daar by, zeer aangenaam en uitvoerig, op
paneel-, hoog 18, breet 13! duimen. 33 - O

37 Een dito, zynde Hercules met Omphalé, op paneel

\

hoog 1.81, breet 14 duimen. 16 - iq

38 Orpheus verzoekt zyn Vrouw te rug aan Pluto, zeer

uitvoerig, op paneel -,ï\oog 15, breet 19 duimen. 32-0
39 Een dito, zynde Venus met Kupido &c, op doek;

hoog 15, breet 18-J duimen. 26 - o
40 Een Venus en Adonis, fraay en aangenaam, op paneel 1

hoog 20, breet 15* duimen, 27 - O
41 Venus met Kupido, befchreijende de Dood van Ado-»

nis, op paneel\ hoog 17I, breet 13I duimen. 16 - 5
42 Mercurius geeft aan Paris den Appel, zeer aangenaam

en uitvoerig gefchiidert op doek; hoog 15, breet io|
duimen. , 21-10

43 Een dito weergaa, zynde Venus, die aan Hippomenes
geeft de Appelen, om Attalante te overwinnen, in al-

les niet minder dan 't vorige, en hoog en breet als
y
t

zelve. 33 - o
44 Een fraay Zinnebeeld op de Beeldhouwery en Schilder*

Kunft, uitvoerig en kragtig gefchiidert, op doek\ hoog

30, breet 245 duimen.
'

38 - Q
45 Twee Zinnebeelden, zynde een de Waarheid, die het

Bedrog ontdekt: En het ander , daar de Waarheid door
de Tydt naden Hemel gevoert word, met verfcheide

Kindertjes, fraay en uitvoerig op paneelen-, ieder hoog

17, breet 13J duimen* 45 - q
46 Twee dito Zinnebeelden, verbeeldende eenden Over-»

vloed, en 't ander het Gebrek, beide op paneelen; ie*

der hoog 10, breet 8 duimen. 21-0
47 Twee dito's , zynde het eene , Ceres met Kupido , en

het andere, Flora en Kupido, beide zeer plaifant, op
paneelen; ieder hoog 15, breet 12 duimen. 22-0

48 Een zeer fraay Vrouws-Pourtrait met een Jongetje by
zig, zynde door van der Werf'ten deele gefchiidert,

en door H. van Limborch verder opgemaakt, extra uit-

voerig, op doek-, hoog 18, breet 14! duimen. 54-0
49 Een niet volkomen opgemaakt Stuk, verbeeldende de

üratien , danfende op het Muficq van Mercurius , met
.vee!
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Veel Bywerk , fraay van Ordinantie , op doek ; hoog 15?
) breet iof duimen. 53 -

\$o Een dito onopgemaakt Stuk, zynde een Kupido die de
Vaak van Pflches Aangezigt aftrekt, op paneel. 27 - o

51 Een fchoorfteen-Stuk, verbeeldende Merciirius en A-
glauros, fraay en uitvoerig gefchildert^ op doek; hoog

39 , breet 27 duimen, 43 - o
52 Een Schoorfteen Stuk, verbeeldende de Geruiiheidt,

zynde een Kniefluk , met twee Kindertjes by haar >
kragtig en uitvoerig, op doek; hoog 414, breet 34 dui-

men. 22-15
53 Een Stukje met twee naakte Radende Vrouwtjes, zeec

fraay en uitvoerig, door denzehen, na Gerard Dou,
opdoek; hoog 11, breet I2£ duimen. 43 - 10

VAN DIVERSE MEESTERS.

54 Een kapitaal Stuk, zynde een Mufi^eerend Harders-
Gezelfchap in een fraay Landfchap , by een Harders
Put, kragtig en kundig gefchildert, door G. del Caftel
Franco

,
op doek ;

hoog 44 , breet 57 duimen. 45 - o
55 Een kapitaal Zinnebeeld op de Vreede , in alles zeec

fraay en uitvoerig, door H, Maartenfz. Sorgh, op pa-
neel; hoog 24*, breet 34 duimen, 150 - o

$6 Een fraay Stuk , zynde Andromeda en Perfeus , met
eenige andere Figuuren, door Daniël Mytens, op doek;

hoog 36, breet 46 duimen,- 31.- 10

57 Een Landfchap met Koeijen en andere Beeften, zeer

goed, in de manier van G. Poujjin, op paneel. 21-0
38 Het Oordeel van Midas, zeer kragtig gefchildert, door

Jacob Jordaans, op doek; hoog 28, breet 45 duimen.

10 - 15
5p Een Vrouwe Hoofd, met een Medaille in de handt,

zeer natuurlyk, op doek; door denzelven. 10 - o
£0 Een dito Mans-Pourtrait met een Hand > mede kragtig

gefchildert, op doek; door denzelven. 10 - 10

61 Een Vrouwe Hooft, zeer fraay en kragtig, door Rub~
hens, op paneel; hoog breet 12J duimen. 16-0

62 Een biddend Kopje , zeer natuurlyk, door Honthorfl,

op paneel; hoog ió£, breet 14 duimen. 10-10
63 Twee Vrouwe-Kopj'es in de manier vm A. van Dyk,

oppanesl, met vergulde Lyftj es, 10 - 10
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64-92 Voorts 28 Stuks differente Kopjes, als 25 Vrouwe

S

en 3 Mans-Kopjes , alie uitvoerig gefchildert door vam
Limborch, op pafieekriy met vergulde Lyftjgg: weike
ieder apart verkogt zynüe, t'zamen rendeeren eenforrK
ma van 113 - 2

93 Item diveife zoo Mans- dog meeft Vrouwe-Kopjes
,

insgelyks uitvoerig in differente manieren geieniiciert

door denzehen, aller meet} op doeken zonder LyftjeS*

en welke mede apart verkogt zynde, t'zamen bedra-

gen een fomma van 93 -
,

94 Een fraaije Tekening van H. van Limborcb*. na de Adam
en Eva, van A. van der Warff., in een Lyit met eeri

Glas 'er voor. ij - 5

APPENDIX
vAisf eekiöe SCHILDERYEN,

Welke na de voorgemelde Verkogt zyn.

95 TTpEN Battaille der
. Amazoonen , zeer fraay in de

JLl/ manier, van P. P. Rubbens. 50 - o
96 Twee fraaije Schetzen, door denzelven, 20 - o
97 Een Stuk, verbeeldende het groote Hoofd')

te Dordregt, zeer uitvoerig, door P. van
j

Liender. [
-j

98 Een dito , verbeeldende de Porters-Poort
f

°9 ~ 20

te Gouda mede zeer piaifant en uitvoerig, !

door denzelven. • J
99 Een kapitaal Stuk met differente Beelden , verbeelden*

de de Vrugtbaarheid der Aarden , door J. Jordaans,

25-0
100 Een kapitaaie fraaije Kerk, zeer uitvoerig, door Erna*

nuei de Wit* 54 _ <-

101 Eén Stuk , verbeeldende den Engel op het Graft van
Chriftus, zeer goed, door G. Sanders. 21 - 5

102 Een kapitaal Stuk, zynde een Visfer met verfcheide
Visfen en Vogels , nevens verder bywerk, zeer piai-

fant en natuurlyk , door P. van Noort. 30 - o
103 Een Stuk met Koetjes > door D. van Bergen. *8 - o
104 Een Herder met een Hond, in de manier van Bene-*

detto Cajlilione, ?o - 10

105 Twee
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I05 Twee dito's, in de manier van denzehen. 21 - o
joó Een Italiaans Landfchap in de manier van G. PouJJln*

107 Twee kleine Landfchapjes ,
uitvoerig, door Kornolis

Bga. 12 - 5
108 Twee Pleifter-PJaasjes , zesr uitvoerig, door P. van

Breda , na Pk. IVouwemian. 27 - a
J09 Een- Battailletje , door denzelven, na Brydel, 21 - o
lio Twee Bloemifakken, kragtig en goed, door Coufyns*

UI Twee Bloemftukken , natuurlyk en kragtig gefchildert,

door G. P. Verbruggen. 22-0
112 Twee dito , door denzehen. 17 - o
113 Twee Stukjes met Fonteinen en Bloemen, door den*

'zeiven. 14-10
114 Twee dito's Bloemftukjes , dooi denzelven. 14 - io
115 Een Dame met een Moorfe Knegt &c. , zeer goed,

;/ na Conflantyn Netjeher. 19-15
iló Het Pourtrait van Koning Willem de Derde te Paardt,

goed en Meefteragtig gefchildert, door den ouden
Vollevens. ' 14-0

117 Een Vrouwe Pourtrait, kragtig en goed, door Frans

Hals. 12 - o
IiS Een Vrouwe Pourtrait ten Voeten uit, door Maarten-

de Vos. II - o
Hp Een Turks Kopje , op een ovaal koper'

plaatje , in de manier van Rembrant.

120 Een dito Turkins Kopje, op dito plaatje,
|

door denzelven.

ï2i Een aardig Binnehuisje, door JVynrinck. 12 - 5
122 Een Goede Gelykzeglter , zeer goed, in de manier van

14 - 15

21-15

David Teniens.

CATA-
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CATALOGUS van SCHTLDERYEN.

iSfagetaaten door den beroemden Kunjhninnaar Gerard Hoet,

Verkogt den 25. Augufü 1760, in 'sGravenhage.

Nota. SU de Schilderyen zyn gemeeten binnerts Lyfts, met
de Rbynlandfe Voetmaat .

De volgende Nommers zyn van de Italiaan SCHS
School.

1 TT\E Beleegering van Oftende, doorSpiNOLA, onder
XJr Aartshertog Albertus

;
kapitaal, fraay en ryk

van ordinantie : door Michel Angelo de la Éattailfe %

van zyn befte tyd ; hoog 41 , breet 56 duimen. Gekoo-
men uit het Kabinet van den Heer de Wolf. 350 - o

2 Maria met 't Kindje , door A* del Sarto , hoog 3 1 , breet

2.5j duimen. • 100-0
3 Een Maaltyd, fraay van ordinantie, door Paul Vero-*

neefe-, hoog 47, breet 745 duimen. 140 - o
4 Jupiter, in de gedaante van een' Gouden Régen, by*

Danaë, door Coreggio ; hoog 21, breet 26 duimen*

Bekend door de Print. 60-0
5 Venus met de Boog, door Titiaan; hoog 32§ , breet

271 duimen. 35 - o
6 Een kapitaal Stuk, groots van Gebouwen*

en vol Figuuren, ftout gefohildert , door

Luchcfe, hoog 35, breet 8cj duimen.

7 De weergaa, niet minder trots, door den-

Zelven-, van de eige groote, als H voorge-

melde.

8 Een doode Chriftus met Engelen, door Tintoret; hoog

6\ y breet 8 duimen. 11 - o
9 De Hiftorie van Lucius Albinus, uitmuntend van or-

dinantie en Figuuren , door Dartolet de Meefter vari

Lairesfe; hoog 54, breet 73 duimen. 240 - o
XO De Dooping van Chriftus, meefierlyk gcfchildert; hoog

52§, breet 40 duimen: uit: het Kabinet van den Heer
d§ la Court gekomen. 30-5

II Ju-

>ioo
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ÏI
'

Judhh met 't Hoofd van Holofernes
,,
door*]

^en voornaam Meejfer; hoog 31, breet 23 i \

duimen. V

%2 Een Neptunus, door denzelven; zynde een !

weergaa, dus van de eige boogie en breedte. J

13 Een Mans-Perfoon , Pourtraitmet twee Han-

"

den , zittende in een Leuningftoel , door

Pourbus; hoog 33!, breet 30 duimen.

14 Een Vrouws-Perfoon , als boven , door

door denzehen ;
zynde de weergaa en van de

eige hoogte en breedte.

15 Een Froitftuk, door den Napelfen Breugel;')

hoog i8|, breet 25 duimen.

1(5 Een dergelyk , zynde de weergaa , door f
denzefven. J

27 Vier Stuks: Adam en Eva ; Adam en Eva uit het Para-

dys gedreeven ; het Offer van Abel , en Abel ver-

moord; ieder hoog 14, breet 41 duimen. 13-0
18 De Hiftorie van Hefter en Haman, fraay van ordinan-

tie ; hoog 33 , breet 32 duimen. Gekomen uit het Ka-
binet van den Grave Toms. 60 - O

19 Abrahams Ofïerhande, door Baleflra^ hoog 17*, breet

36

125

12-0

I2i duimen. 34
20 Horatius zyn Zufter doorftootende , fraay van ordinan-

tie, in 'tgraauvj, door Polidoor; hoog 135, breet 17!
duimen. 17 - o

21 Een Mans-Pourtrait met een' Hand , door Pousfm ;

hoog 27 , breet 23 duimen* 33 - o

De volgende zyn van Hoogduitse Meesters.

22 Het Pourtraitvan Jeronimus Deodatus , ver-'

moord door Simon Turk , door Holbeen ,

van zyn befte tyd , hoog 6\ , breet 5J dui-

men. 420 - o
23 Het Pourtrait van Simon Turk, wegens dat

Feit geftraft door 't Gerecht ; door denzel-

ven: zynde de weergaa, en van de eige

hoedanigheid en groote.

24 Een kleinder Pourtraiije , door denzehen , mede van
zyn befte tyd; hoog 5f , breet 4 duimen, 55 ~

P 25 Chrif-

420 - o
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25 Chriftus voor Pilatus ,
kapitaal en ryk van ordinantie^

met veel Figuuren, door Nic. Knufter; hopg 22J, breet

gi| duimen. 90-0
2<5 En fraai geftofTeerd Landfchap , door A. Elshaimer ;

hoog 13 / breet 18 duimen. 50-0
27 De Hiftorie van juda en Thamar, door dcnzelven, me-

de zeer fiaay; hoog breet >7f duimen. 100 - o
28 Een fraay Landfchapje , door Schultz; hoog 63 breet

8 duimen' 35 - • O

De volgende Nommers zyn van de Nederlandse
School.

29 Een biddende tyTaria-Magdalena , levensgroote , verzeld
van vier Engelen, in een fchoon Landfchap, en Zee
in

?
t verfchiet, door P. P. Rubbens: zynde een van de

befte en. kapitaal fte Stukken, die van hem bekend !zyn;
hoog ~2

> biect ico duimen. 400- o
30 Eenige fpeelende Kindertjes, metVrugten, in 't mid-

de een Beeld in 't Graauvj ftaande ,in een Nis, door
dcnzelven , mede overheerlyk, hoog 34 1, breet 25 dui-

men. Nota." Stuk gaat in Prent uit. 1210 - o
31 Jupiter , inde gedaante een's Gouden. Régens byDanae,

levensgroot, door dcnzelven; hoog 49J, breet 72I Jwz-

7??m. 170-0
32 Een Stal met Beelden en Beeften , door dcnzelven)

hoog 49, breet 84 Jutm. Nota. -De Prent is bekend

,

gegraveert door Clouet. 110 r O
33 Een fchoon Landfchap, vol Peelden en Beeften, door

.dcnzelven; hoog 39, breet 79 duimen. 280 * o

J4
Ec: n heèrïyfe Mans-Pourtrait , met een'

Kraag, Borfo-ftuk ,
levensgroote-, dooa*

dcnzelven; hoog 20 , breet 14 duimen.

35 Een dito Vrouws-Pcurtret, door dcnzelven; f
de weergaa f zo in waardy als gcoote, van

j

^ voergemelde. v . . .' i ;

' •
.

36 Een fraay Landfchap , met Beelden en Beeften, door

dcnzelven;. hoog r):, bi eet 7 duimen. Gekomen uit

het Kabinet van den Heer Flink. • 70— o

37 Meïeager en Attalaate,, met een.Kupido, Schets van

denzelven Faibbcns;hoog 2j j , breet ij duimen. 40 - o
38 Een

1X2
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38 Een Battailje , mede een Schets van denzetven
;
hoog

23, breet 37 duimen. 95 - o
39 JVïagdalena met een Kruisje-fk in de hand, insgelyks

een Schetz van denzetven; hoog 235, breet 18 duimen.

40-0
40 Een Monnik , van Struik-rovers aangerand , levens-

groot, door Antony van Dyk\ overheerlyk, en van
zyn beften Tydt; hoog 49!, breet 75 duimen. 570 - o

41 Mans-Pourtrait met eene Hand, Knieftuk,*|

extra fchoon , door denzetven ; hoog 41

,

breet 32 duimen*

42 Vrous-Pourtrait met twee Handen , door
denzetven ; zynde de weergaa, van de ei-

ge fchoonheid en groote.

43 Een Vrouws-Perfoon , Pourtraitmet twee Handen, zit-*

tende in een Leuningftoel : uitmuntend Knieftuk, door

denzetven; hoog 45, breet 37 duimen. 170 - o

44 jozef, befchuldigd van Potiphars Huisvrouw, kapitaal

en uitmuntend Stuk, met drie Beelden, door Rem*
brant; hoog 39^ , breet 37 duimen. 100 - o

45 Ahafueros, Efther en Haman aan Tafel: fchoon van

ordinantie en uitvoerig, door denzetven-, hoog 28 , breet

37 duimen. Gekomen uit het Kabinet van den Heer
Geelvink. 185 - o

46 Een H. Familie,uïtneemend en niet minder fchoon dan
de voorgemelde, door denzetven ; hoog 21 , breet 24I
duimen. 105 - o

47 Een fchoon Pourtrait, Toogsgewyz': zynde een Jon-
geling, die zyn beide Handen, te zamen, op een ge-

flooten Boek houdt, door denzetven-, hoog 36, breet

i6§ duimen. 84 - o
48 Een dito Jongeling, met eene Hand, zynde een Krygs-

man, door denzetven ; hoog 26, breet 22j duimen.

185 - o

49 Een Mans-Pourtrait, met twee Handen ,*)

door denzetven
; hoog 39 , breet goj duimen. I. Tn

50 Een dito Vrouw s-Pourtrait : de weergaa, f
door denzetven-, van de eige groote. J

51 Frans van Mieris , door hem zelfs gefchildert : extra

fraay Pourtraitje met eene Hand; hoog 6J, breet 5^1//-'« 190 - o
52 Maria Magdalena, met bywerk; uitmuntend, door XJ.

P % DOU ;
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Dou : zo goed als van hem bekendis; hoog 9|, breet

5| duimen, 300 - o
53 Een oud Vrouwe Hoofd, met een bont Kapfel en Man*

tel in 't ovaal, door denzelven\ hoog 9, breet 7 dui-

men 155 - o
54 Een Hoofd ,

levensgroote , zynde een Philozoof, door
denzclven ; hoog 15, breet 12 duimen. 45-0

55 Een Doode St. Sebaftiaan , van verfeheide Engelen ten

Hemel gevoerd , door den Ridder van der Werf; hoog
,

18, breet 15 duimen. 41 - o
56 Vertumnus en Pomona, door K. de Moor; hoog 16

,

breet 13 duimen. 140 - O
57 Een nitfteekend fiaay Vrouwe-Beeïd, door G. Schal-

ken-, hoog 24, breet 19^ duimen. 41-0
58. Een dito Vrouwe-Hoold , Antieks gehuld, door denzel-

ven; hoog 16, breet 13 duimen. 31 - 10

59 Juno en Pallas,door denzelven; hoog 10, breet y% dui-

men. 63 - o
60 Een Naakt Beeldje, in een Landfchap, door denzel~

ven-, hoog io, breet 7I duimen. 66 - o
61 Een Boeie Binnehuis, daar op 't Verkeerbord gefpeeld

word, met veele Beelden, ryk van Ordinantie, door

A. van Öflaade; hoog 12, breet iof duimen. Gekomen
uit h Kabinet van den Grave van IVasjenaar.

300 - o
62 Twee fraaije Hoofdjes, door denzelven-, hoog circa 4I,

breet 4 duimen. 30 ? o
63 Twee dito's, door denzelven; hoog circa 3I, breet 3

duimen. 32-0
64 Een Mufigeerend Gezelfchap, kapitaal Stuk, door G.

Terburg; hoog 26I, breet 22£ duimen. 195 - o
(55 Een Zingend Vrouwtje , door Eglon van der Neer ;

hoog 13, breet. 11 duimen. 60-0
66 Een kapitaal en zeer ryk geftoffeerd Stuk van den F/n-

welen Breugel, bekend by bet Molentje aan de Rivier de

Schelde: waar van de befchryving te vinden is by Houbra-
hen; 1 . Deel pag. 87. hoog 17 , breet 24 duimen. 290 - o

67 Een keurlyk Landfchap, met een Kar en veel Beelden,
door denzelven; hoog 15, breet 22 duimen. 95-0

68 De Vlugt naar Egipte, in een fraay Landfchap, door
denzelven; hoog 7^, breet 6 duimen. Gekomen uit het

Kabinet van jfabac. 87 - o
69 Het
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69 Het Feeft van Galathea , met veele Beelden &c; de
Figuuren van Rottenhamer, 't Landfchap van gemelde
Breugel; zoo ryk van ordinantie, als van hem bekend
is; hoog breet 27 duimen. 410 - o

70 Chriftus in den Hof van Getfemané,door Rottenhamer

;

hoog ri, breet 14J duimen. 53 - o
71 Een extra fraay Muiiceerend Gezelfchap, door denzel-

ven; hoog 11 , breet 15 duimen. 235 - o
72 De drie Dogters van Cecrops met het Kind Erichto-

nius, door Pallas aan haar ter Bewaaring ) gegeeven
t
:

de Beelden door van Baaien, en 't Landfchap door

Breugel; hoog 11, breet 9 duimen. 225 - o
73 Het Oordeel van Midas , mede door denzelven ,

hoog
14 breet ipj duimen. 65 - o

74 De Reiniging der Jooden: kapitaale ordinantie met veel

Figuuren, door beide dezelven; hoog 58, breet 69 dui-

men. Gekomen uit het Kabinet van deu Heer' Bikker

van Zwieten. 230 - o

75 Een Kiezetrekker met vier Beelden , door A. Brouwer :

het befte dat van hem bekend is; hoog p|, breet 12

duimen. 290 - o
76 Een Gezelfchap van Rookende Boeren , zeer fraay ,

door denzelven; hoog 9, breet 8 duimen. 170 - o

77 Een Gezelfchap van Dionke Boeren , niet minder ,

door denzelven; hoog ioi, breet 9! duimen. 41-0
78 Een Leezend Boertje , met eenige andere Beeldjes ,

door denzelven; hoog 9!, breet 7! duimen. 25-0
79 Een Landfchap met veel Beeldjes, daar naar 't Wit ge-

fchoten wordt, door D. Teniers; van zyn' allerhelle

tyd; hoog 13, breet 21 duimen. 335 - o
80 De Tentatie van Sr. Anthoni, een fraay Stukje, door

denzelven; hoog 9^, breet 7-* duimen. 70-0
81 De Vinding van Mozes, door denzelven, na P. Vero-

nees; hoog 22, breet 17J duimen. 51-0
82 Een uitmuntend Landfchap en Ruine , met Beelden en

Beeften , door N. van Berchem : zo goed als van hem
bekend is; hoog 31, breet 252 duimen. 770 - O

83 Een kapitaal Landfchap met Beelden en Beeften , door

A. van de Velde; zynde een van zyn befte Stukken;

hoog 30^ , breet 40J duimen. 540 - o
£4 Een fraaije Ordinantie, met vyf Beelden, door E. van

der Neer; hoog 24^ breet 21 'duimm. 106 - o
P 3 85 Een
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8j Een kapitaal en uitmuntend Stuk, met veelerly Gevo-
gelte, door M. Hondekoeter-, hoog 104, breet 70 dui-

men. 230 - o
86 Een dergelyke ordinantie, met een' Gans, Eenden en

ander Gevogelte, door denZelven; hoog 50, breet 45
duimen, 102 - o

87 Een dito fchoon Stnk, met Hoenders en ander Gevogel-
te , door denzetven ; hoog 46, breet 52 duimen. 160 - o

88 Een uitmuntend Stuk met Ooft- en Weft-Indiefe Vo-
gels, door den Jongen Weeninx; hoog 45, breet 55
duimen. Gekomen uit 't Kabinet van voorgem. Keer
Bikker van Zwieten. 59 - o

89 Een Brabantfe Kerk, rykelyk metFiguuren geftoffeert,

door P. Neefs; 't befte dat van hem bekend is; hoog
16$ breet 22 duimen. 170 - o

po Een dito fraaije en ryk gedoneerde Kerk, door den-

zetven; hoog 263, breet 40 duimen. 330 Ö
91 Pragtige Gebouwen , met fraaije Figuuren, door van

Deelen; hoog 30, breet 41 duimen. 106 - o
92 Een Gezigt in 't Haagfe Bofch, door J. van der Heide?

uitfteekend fraay geftoffeert, door A. van de Velde ;

hoog 11, breet 12 duimen. Gekomen uit het Kabinet

van den Heer Tejlas. Hier voor pag. jyS.Num. 27.

te zien. 90-0
93 Een uitnemende en ryke ordinantie , met veele Gebou-

wen en Figuuren, door van der Ulft; hoog 11 , breet

18 duimen. 128 - o <

94 Een dito, met veel Beelden en Gebouwen, zynde een
Italiaanfe Zeehaven, door denzetven; hoog 9J, breet

14 duimen. 145 - o
95 Achilles onder de Maagden , door den ouden Gerard

Hoet; 't befte dat van hembekendis, hoog. 22, breet

23* duimen. 135-0
96 De Dood van Agamemnon, door denzetven; zynde de

weergaa van \ voorgemelde , van de eige deugd en groo-

te. 132 - 10

97 Een Heilige Familie, door G. van den Eekhout; hoog
i6J, breet 15 duimen. 54-0

98 Een Barbiers-Winkel, met vyf Beelden en veel by-

wërk , door Koning : zo goed als Dou ; hoog 17J

,

breet 21 1 duimen. 102 - o
90 Fabel van den Sater; 't Heet en \ Koud uit eenc Mond

bla-
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blazende, door Jordaans
\
hoog 24I, breet 19 duimen.

Gekomen uit het Kabinet van den Heer van Schuylen-

burg. 125 - o
joo De Fabel van Lyneeus en Triptolemus , fchoone gl\-

. dinantie ? door G. de Lairesfe; hoog I4,breec ïy%dui~
men. Nota. Dit Stuk gaat in Prent uit. 160 - o

ici De Intree van Alexander in Babylonie, mede zeer

fraay, door denzelven, hoog 23, breet 25^ duimen.

136 - o
102 Pandora, met eenige Figuuren , door H. van IAm*

borcb; een van zyn voornaamfte Stukken, hoog 28^,
breet 22| duimen. 105 - c

Ï03 Een Vrouwtje op de Guitar fpeelende , met een
'Kindje op een Tapytje ; door van Hcemft ; Difcipel van
den Ridder van der fVerf\ hoog ió~, breet i2§ dui-

men. 81 - o
104 Een Diana, Kopytje na A. van der Werf. 22 - o
ioj Ulysfes by Circé, door Jen van Mieris*, hoog 12-J,

breet 16 duimen. 55 - o
icó Een Fles met Bloemen , keurlyk gefchildert door Si-

monVerelft; hoog 30, breet 23 duimen. 75 - o
107 Een uitvoerig Stuk met Vrugten, in de manier van

van Huyfum, door Frank; hoog 16, breet 13 dui~

men. 46-0
108 Een dito met Bloemen, door denzelven-. zynde de

' weergaa, en dus van de eige groote. 46-0
109 Een fchoon Landfchap, door J. van Huyfum ;

hoog
22 , breet 19. duimen. 72 - o

110 Een uitmuntend Bloemftuk, door Migncn; hoog 14!

,

breet n£ duimen. 64-0
111 Chriftus geneeft den Blinden, door P. Bril; hoog 8,

breet 11 duimen. 42 - o
112 Tobias met den Engel, mede zeer keurlyk, doorben-

Zeiven; hoog9§, breet 13I duimen. 135 - o
113 Een fchoon Landfchap , door denzelven ;

hoog $1 •>

breet 14 duimen, ' 42 - 10

114 Een zeer uitvoerig Stukje met dood Wildt, door P.

'Gyzen-, hoog 8| , b<eet 6§ duimen* 47-0
115 Een bekoorlyk Rhyngezigt, met verfch ei-*]

de Figuuren en Scheepjes , door Griffier

den ouden; hoog 19, breet 22 duimen. >I5° "

P 4 116 Een
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116 Een Winter , vol werks , door denzeU
j

ven; zynde de weergaa, dus van de eige I

groote als
9
t voorige. J

117 Een keurlyk Landfchap, door Milêe of Pousjtn; hoog

28! , breet 35 duimen. 30-0
118 Een diro Landfchap, door Tempeefl; hoog 37^, breet

52 duimen. 43 - O
119 Een Landfchap met veel Beeftjes, door W. Romein-,

hoog ip£ , breet 26 duimen. 50-0
120 Een Zee-Storm, door L. Bakhuizen; hoog 33^, breet

43f duimen. 140 - o
121 Een Landfchap, met diverfe Beeftjes, rykelyk geftof-

feert, door van der Does ; hoog 23, breet 18 duimen.

70-0
122 Een Landfchap met een Waterval, door Ruysdaah

een der beften, van hem bekendt;
.
hoog 40, breet

48I duimen. 185 - o
123 Een Duin- en Water-Gezigt met Scheepjes, door den*

Zeiven; van gelyke waardy ; hoog 21, breet 25J dui-

men. 90-0
124 Een Landfchap door Hobbema : gehouden voor een

der befte die van hem zyn; hoog 23I, breet 32 \ dui-

men. 105 - o
125 Een dito Landfchap, door denzelven-. zynde de weer-

gaa, van de eige hoedanigheid en groote , ö/j voorge-

melde. 120 - o
126 Een ander Landfchap, en riet minder van Deugd,

door denzelven; hoog 26, breet 31 duimen. 97-0
jfj Een dito, deweergaa, dus van de eige groote, door

denzelven. 97 - o
128 Twee Landfchappen, door Huisman van Mechelen >

zeer fraay met Beelden en Beeftjes geftoffeert, hoog

15J9 breet 16 duimen. 125 - o
129 Twee dito, van denzelven; hoog 145, breet ió£ Jm/-

men. 20-0
130 Een Landfchap door den ouden Mouchcron , fraay ge-

ftoffeert door Lingelbach; hoog 51 è, breet 64 duimen,

65 - O
131 Een Rhyn-Gezigt, door H. Sagtleeven; hoog 17^,

breet 23 duimen. 80 - o
132 Een Land (jezigt , niet minder fraay, ten weergaa,

door denzelven; dqs van eige groote. 61 - o
J33 E^n
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133 Een Boere Binnenhuis, ryk van ordinantie, door IC
Sagtleeven; hoog 18, breet 26I duimen. 84-0

134 De vierEvangeliiten,zynde vier Borft-Stukken met Han-
den, door F, Hals; hoog 26J , breet 21 duimen. 120 - o

135 Een Aftrologift , in een Nis, door Matbon: eenzyner:

beften; hoog io| , breet 9 duimen. 32 - o
136 De OfFerhande der drie Koningen, door Lucas van

Leiden ;
hoog 28 , breet 37 duimen. 48-0

137 Het Pourtrait van A. van Dyk , door Janfon van
Keulen; hoog 32, breet 23^ duimen. 30-0

138 Een Vrouwe Pourtraitje met eene Hand in 't ovaal,

op een zilver plaatje , door C. Netjeher ,
hoog 4 , breet

2l duimen. . 21-0
139 Een dito ovaaltje, zynde 't Pourtraitje van de Konin-

ginne Maria , zonder Hand, door denzelven; hoog 2j ,

breet
1 J duimen. 5 - 5

140 Een Mans«-Pourtraitje ,in een rondje van 2i duim dia-

meter.. 5-10
141 Een Stuk met Vosfen,doorP. Snyers; hoog 32, breet

66\ duimen. 35 - o
142 Vier Landfchappen , de Vier Getyden van 't jaarver-

beeldende, zeer fraay en helder gefchildert, door Ge-
noels; hoog 35^, breet 26 duimen. 105 - o

143 Het Slot van Egmond op den Hoef, geftofTeerd met
Beelden en Beeften, door B. L. Petit , Meefter van
P. Potter; hoog 47, breet 84 duimen. 9 - o

144 Een Schoenlappertje , uitneemend gefchildert , door
Segelaar; hoog 9f, breet 8 duimen. 32 - o

145 Een groote Ordinantie, met veel dood Wildt, dooc
de Ghyn-. zoo goed als Snyers

;
hoog 56, breet ~t.

duimen. 40 - c
146 Een Landfchap, door du Bois : of 't van Rembrand

waar; hoog 19J , breet 29 duimen. 21 - 5
147 Een Landfchap met ftoffagie, door de Koning; keur-

lyk en zoo goed als van Rembrand, hoog 51 , breet

66 duimen. 80 - o
148 Een fchoon geftoffeert Landfchap, door Rogman ;

R0°g 37l> breet 47 duimen. 22-0
149 Een Valke^Jagt, door A. Hondius; hoog 16 , bree;

212 duimen. 22 - q
J50 Een Landfchap door Verbooms, geftofTeert door Liri-

gelback; hoog 25, breet 33 duimen. 23 - o
P 5 ' ijl Een
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151 Een Tirools-Landfchap, door Nieuw/and; hoog 43,
breet 64 duimen, 9 - o

152 Een Familie Stuk met zeven Beelden, door Keizer ;

hoog 37^ , breet 48 duimen. 75-0
153 Een vrolyk Gezelfchnp, door J. M. Molenaar , hoog

23 1, breet 39 duimen. 105 - O

354 Een Kerkje , door de Lorme ; hoog
breet 9 duimen. f

155 Een dito Kerkje, door denzelven\ hoog era f
breet als '£ vorige. J

156 Een Stil Water, Maasgezigt, door van Gooijen; hoog

32 2, breet 39 duimen. 50-0
157 Een fraay Landfchap , door denzelven; hoog 20J,

breet 24 duimen. 22-5
158 Een dito geftofYeert Landfchap, door denzelven; hoog

15^ , breet 21 duimen. 10 - 10

159 Een Gezigtje van de Stad Dordrecht, door denzelven\

hoog breet 9J 14-0
160 Een Jagt-party , door P. Verbeek, de Meefter van

PM/p fVouwerman. hoog 185 , breet 15! Jm/tw.

3 ï - o
161 Een Landfchap met Beelden en Beeflen, door Kamp-

huizen , hoog 18, breet 24 duim. 77 - o
162 Een Zeedorpje, door Jacob Ruysdaal ;hoog i6§, breet

17I duimen. 22-5
163 Een Zeetje, door denzelven; hoog 9, breet 12 dui-

raew. 12-10
164 Een Stil Watertje, door Willaarts\ hoog 13, breet

19! duimen. 20 - o
165 Een Gezelfchap, door D. Hals; hoog i6J, breet 17J

duimen. 15 - o
166 Twee Landfchapjes met Beeftjes, door Muntendam ;

hoog 15, breet 19 duimen» 30 - o
367 Een Landfchapje , door Zto ; hoog 13 1 , breet 22

duimen. 17 - o
168 Een kapitaal Gezigt van de Haag-vaard, geftofteeit

met de Watermolens, en den Haag in 't verlchiet

,

door Paulus Conjlantyn la Fargue , hoog 2j| , breet

32^ duimen. 40 - 10

169 Een dito Duingezigt onderwegen Wasfenaar, geftof-

feert met Koeijen &c. door denzelven; zynde hoog en

breet als
7
1 vorige. 38 - o

J70 Een
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170 Een dito Gezigt: zynde -de weergaa, en van de eige

groote, door denzelven. 22-0
171 Een dergelyk Duin-Gezigt , door denzelven; hoog 22,

breet 2oi duimen, 40-0
172 Gezigt aan de Broekfloot, verbeeldende een Hooibouw

in den Avondftond, door denzelven; zynde de weer-
ga, en eige groote van 't vorige. 26-0

173 Gezigt by Wilsveen , mede een Avondftond , door
denzelven; hoog i8f , breet 23 1 duimen. 28 - o

174 Een Gezigt aan 't begin der Broekfloot, zynde een
Morgenftond, door denzelven; weezende de weergaa
en van de eige groote van 't voorige. 9.8 - o

J75 Een fraay Gezigt van den Leidfen-Dam, van den Haag
komende, ryk gefioffeert, door denzelven ; hoog ibj,
breet 14 duimen. 48 - o

J7Ó Een dito van den Dam, van Leyden komende, door
denzelven ;

zynde de weergaa , en dus van de eige

groote, 48-0
177 Een Gezigt aan den Agterweg van Voorburg, bezy-

den den Dam, door denzelven;hoog 9J , breet 13 J dui-

men. 8-10
178 Een dito weergaa, van de eige groote, zynde een Ge-

zigt aan de Broekfloot by de Plaats van de Heer Quar-
Jes, door denzelven. 4 10 - 15

179 Een Gezigt aan de Wateringfe-Wegh, by Sion, door
denzehen; hoog 8^, breet 10^ duimen. 5-0

180 Een Gezigt aan de Bosfloot, by 't Rad van Avontuu-
re , door denzelven ;hoog io', breet 14 duimen. 13 - o

181 Een ander Gezigt aan de Bofchfloot, by Petit Verfail-

les ,door denzelven; hoog 6|, breet 9 duimen. 10 - 5
182 Een kapitaal ryk geftoffeert Gezigt van 't Oud-Delf,

door Jakob Elias la Fargue;hoog 1 1 , breet 26 duimen.

42-0
183 Een dito, van de Scheveningfe Brug in den Hage

,

door denzelven;zyndz de weergaa en van de eige groo-

te van H vorige. 35 - o
184 Een Gezigt buiten de Ooft-Poort te Delf, door den-

zelven; hoog 252, breet 32 duimen. 52-0
185 Een Gezigt van de Broekfloot, Ryswyk in 't ver-

fchiet, door denzelven; zynde de weergaa en groote

van y
t voorige, 45 - o

186 Een



234 Catalogus van Schilderyen.,

186 Een Gezigt van de Vaard en Koornmolen even buiten
den Leidiendam , door denzelven; hoog 20, breet 24
luimen* 31 - o

187 Een Gezigt van de Delffe Vaart , door denzelven

;

zynde een weergaê, en de grootte van H voorgemelde,

20-
188 't Gezigt agter den Dam, naar Stompwyk, door den-

zelven-^ hoog io, breet 13I duim. 20-5
198 Dito Gezigt uit h Dorp Voorburg, naar den Dam,

door denzelven', zynde de weergaê en grootte van H
vorige. 20 - O

Ipo Een Gezigt in 't Veen, by den Dam, door denzelven;

hoog 10, breet 14 duimen. 18-0
191 Gezigt van den Nieuwen-Tol , door denzelven; hoog

10, breet 13! duimen. 25-0
192 De weergaê, van de eige grootte: zynde 't Gezigt van

dien Tol, van de andere zyde, door denzelven.

21-
193 Gezigt by Wensveen, door denzelven; hoog 10, breet

13^ duimen. 27-10
194 Gezigt in Stomwyk, door denzelven; hoog 10, breet

13J duimen. 18 - o
195 Een fraay Gezigt van Nimmegen , door Pieter van

Liender ; hoog 18J, breet 24! duimen. 84-0
196 De Domkerk te Mentz, door denzelven; hoog 14I,

breet 21 duimen. 38 - o
197 Een gezigt van Overfchie, door denzelven; van groot-

te als H vorige. 70-0
198 Een gezigt van den Plompen -Toren te Utregt, door

denzelven; hoog jjf* breet 40 duimen. 40-0
199 Een dito, agter den Dam, door denzelven; hoog 9|,

breet 13I duimen. 29 - 5
200 Gezigt van \ Kafteel van Vianen , door denzelven;

van grootte als
f
t vorige. 30 - o

201 Een Gezigt op de Witte Vrouwepoort te Utregt , door

denzelven; hoog 9!, bieet 12 duimen. 25-0
202 Een dito, van de Maliebaan te Utregt, door denzeU

ven; zynde de weergaê, en grootte van 1
1 voorgemelde.

14 - 10

203 Een dito, door denzelven; hoog 11 , breet 14I dui-

men. 14-0
204 Een



Catalogus van Schilderyen,

04 Een dito weerga , en van deeige grootte, door denzel-

ven, 16-0
15 Twee Gezigten in Duitsland, als Kruitberg en Mar-

purg in Heffen, door denzelven; hoog 9I, breet i2§
duimen. 57 - o

oö Een Gezigtte Kleef, door denzelven; hoog pf , breet

I2£ duimen. 20-0
207 Een Gezigt te Koukerk , door denzelven; zynde de

weergaê en deeige grootte van 't vorige. 41-0
208 Een Gezigt van de Kneuterdyk in den Hage, door

Merken ; hoog 19J, breet 26 duimen. 47-0
209 Een Gezigt van 't Binnenhof in den Hage, door den*

zeiven; zynde de weergaê, en dus d'eige grootte van
7
1 vorige. 41-0

210 Een Gezigt op de Rotterdamfe Poort te Delf, door
denzelven hoog 145, breet i8J duimen. 30-0

211 Een dito op de Ooftpoort te Delf, door denzelven;

de weergaê^ en dus a'eige grootte van f
i vorige.

30-0
212 Een Gezigt van 't Huis in 't Bofch , van vooren, door

denzelven\ hoog 14I, breet i8| duimen. 42-0
213 Het zelfde Gezigt van agteren, door denzelven; zyn-

de een weergaê, en d'eige grootte van '$ vorige.

38-0
214 Een Gezigt van 't Stadhuis in den Hage, door denzel-

ven; hoog 195, breet 26 duimen. 31 - o
215 Een dito weergaê van deeige Grootte, zynde een Gezigt

van 't Spinhuis in den Hage , door denzelven. 37-0
216 Een Gezigt van de Vyver, naar Prins Mauritz Huis,

door denzelven; hoog 191 , breet 26 duimen. 72-0
217 Gezigt van Dresden, door Vellen ; hoog 23J, breet

29 duimen. 48-0
218 Een dito Gezigt, de weergaê van 't vorige, door den-

zelven. 40-0
219 Een Gezigt van 't Dorp Boxtel, by \s Hertogenbofch

,

óootV.Janfzens; hoog 8|, breet 13 duimen. 30-0
220 Een dito, van St. Mi chiel- Geitel, door denzelven;

hoog 7|, breet ioj duimen, 19-0

f\ ,',..1 M I-
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MINIATUUREN, &c. in Lyjlen.

221 Een Heremiet , houdende een Kruisje in beide zyn
I

handen op een Boek, in een Grot, met bywerk, doot
i

Engel Sam\ extra kragtig en uitvoerig in Kraijon. J

37 "
I

222 Een Cherubyns-Hoofdje , zeer fraay in Kraijon, door

G. Sanders. 10 - io

223 Twee vrolyke Boere Gezelfchapjes, fraay met Wa-
terverw , door H. de Heer, 16 - o

224 Een Italiaans Gezïgtje, met zwemmende Beeldjes, zon-

derling uitvoerig, door Warnar. 5 - 10

225 Een Vrouwe Fourtraitje met twee Handen, in 't O-
vaal ; uitfteekend fraay en uitvoerig, door Juffrouw
Rofalba, 42-0

226 Een woelend Watertje, met Scheepjes. 6 - 15
227 Drie fluks gefchilderde Glazen ; twee Ovaal en een

Vierkant Formaat- 9- O
228 Een Oud Mans-hoofdt. 9-15

CATALOGUS van SCHILDERYEN,

Nagelaaten door wyten den Heer Commis , Mr. Hendrik
Bofch. Verkogï den 24. September 17Ó0. in

's Gravenhage.

1 TT^EN Goden Bruiloft, door H. van Baaien en de

Eu Fluvjeele BrcugeL - 105-0
2 Het Paradys, door Sebafltaan Franks. 45-0
3 Chriftns met de Emausgangers , in een Landfchap,door. ;

P. Bril. 38-0
4 Een Bergagtig Landfcbap, door Efaias van de Velde,

tot een weerga van 't vorige. 23-0
5 Een Stuk met grootfe Itaiiaanfe Gebouwen, door van.

Baffen. 50-0
6 Een Tempeltje, door M. D. Hoyt. 13 - 5

7 Katwyk op Zee, vol Figuuren, door M. D, Myer.

49 - 10

8 Een Zee-battaille in de Zond, tufiche-n den Holland-

fchen
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fchen Lieutenant Admiraal van Waffenaar en den Zweed-
fchen Admiraal Wrangel , voorgevallen Ao. 1Ó58. , door
P. C. 18-0

9 Een Zeetje met Scheepen , door Adam Willaards.

22 - o
jo Een Stukje met Koetjes en Schaapjes, door")

M. Carré. j> 33-10
11 Een dito weerga, door denzehen. j
12 Koetjes en Schaapjes in een Landfcbapje,*]

verbeeldende de Somer, door J.van Gooi. I

13 Een Stalletje met Koetjes , verbeeldende de f ^ I^

Winter, tot een weerga, door denzehen. J
14 Een gezelfchap van Heeren en Dames, door Jan OliS.

18-10
15 Een Keukeftuk , door Lange Vier. 28-5
16 De Sieke te Bed, en de Veege daar voor, door Pieter

Quafl. 12-0
17 Een Chirurgyns Winkel, tot een weerga , door den-

ze!ven.- 17 - o
ï8 Een Boerevreugd, door J. K. Droogfloot. 21 - o
19 Het Bad Bethesda genaamt, door denzehen. 24 - 5

,

20 VyfBoere Gezelfchapjes, verbeeldende de Vyf Zinnen,
door Adriaan van Ojtaade. 40 - 10

21 Een Aapen Gezelfchapje, door D. Teniers. 11 - o
22 Een Spokerytje , door Komelis Sagtleven. 17 - 5
23 Een biddende St. Petrus, door Pieter Greb-'

her.

24 Een dito St. Paulus, tot een weerga, door

denzeiven.

25 Een vrolyke Maaltydt, door Brakenburg. T
%6 Een vegtend Gezelfchap, tot een weerga, r 35 ~ 5

door denzehen. J
27 Een Hondevloyertje, door Andrics Bot. 10 - 10

28 Het Pourtrait van Thomas Cranmerus , Aardsbiffchop

van Cantelberg, primaat van Engeland, ten tyde der

Reformatie om de Religie verbrand , door H. van Hol-

been. 11 - o
29 Een Muficeerend Gezelfchapje, in de maO

nier van Watteau. ! Jj'ij

30 Een galant Gezelfchapje , tot een weerga,
j

/
door denzelven. J

> 16-10

€ A-
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagclaatcn door wylen den Hr. Gafpar D'Heyne , Heer

van Leemvergbem , Elene, &c. &c. Verkogt in

Vlaams Courant Geldt , den 26. Qclober 17Ó1.
binnen de Stadt Gent.

Nota. De Schilderyen zyn genieeten met de Lyjlen , volgens

de Vlaamfcbe Voetmaat van 1 1 duimen in de voet.

1 "TT^EN fraay Landfchap met Figuuren, door Salvator

JlL/ Rofa, anders Salvatoriel; hoog 2 voet 10 duim,
breet 2 voet 5 duim. 10Ó - 10

2 Een Ruine, zynde een fchoon Stuk, door Bibiano\ hoog

4 voet 3 duim , breet 5 voet 9 duim. - o
3 Een St. Jeronimus, zeer kragtig gefchildert door Carlo

Lotti; hoog 5 voet 4 dtt/m, breet 3 voet 10 duim.

40 - o
4 De Heilige Maagd , omringt van verfcheide Engelen ,

door Nicolaas Rofa ; hoog 6 voet , breet 6 voet 10
duim. 26 ~ o

5 De Offerhande der drie Wyzen , door denzelven.

30-0
6 De ontmoeting van Efau en Jacob , zeer fchoon , door

denzelven. 27-12
7 Een Landfchap met Figuuren, door Tempefta; hoog 3

voet 3 duim, breet 4 voet j duim. 30-6
8 Een Mans Pourtrait, door Pietro Tejla\ hoog 3 voet,

breet 2 voet 5 Jwwz. 25 - 16
• 9 Een Gezelfchapje, door Michel Angelo delta Battaille;

hoog 1 voet 7 r/tt/m, breet 2 votf 2 dtt/m. 30 - 6
10 Twee zeer fchoone Pourtraiten, door P. P. Rubbens',

hoog 2 votf 9 rfwwï > breet 2 7 duim. 267 - o
ïl Een Bacchus- Hoofdt , zeer fraay, door denzelven-,

hoog 2 voet , breet 1 10 duim. 114 - o
12 Het Pourtrait of Afbeelding van een Apoftel , zeer

goed, na denzelven ; hoog 3 <uoef 2 du/m, breet 2
ó duim. 45-0

13 Een dito Stuk oypamh t&denzelvffi. 58 - 4
14 Een

4
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14 Een zeer fchoon Stak ; verbeeldende Chriftus, dragen-

de zyn Kruys op den Berg van Caivarien ; met een on-
eindig getal Figuuren, door D. F. Franks; hoog 2 voet

4 Jw/>?z, .breet 3 voeti duim. 120 - 12

15 De Afneeming van ?
t Kruys, zynde een fchoon ftuk,

door denzelven, op paneel ; hoog. 3 voet, breet 2 <uoe£

5 duim. 61 -10
16 Twee dito's op paneelen , door denzelven; hoog 1 voe£

10 Jw/m, breet 1 voet 3 Jmitw. 60 - 6
17 Den Koning David met het Hoofdt van Goliath, en ver-

fcheyde Figuuren, door denzelven, op paneel
';
hoog 2

votf , breet 2 uoef 7 Jw/m. 51-0
.18 Een Kunïtkamer, - door denzelven ; hoog 2 «uoe* 9 duim,

breet 4 3 Ju/w. 57 - 6
ï8* Een St. ]ans Hoofd, zeer fchoon gefchildert, door

Ant. van Dyck ; hoog 3 voet , breet 2 voet 4 dmm.

59 - 2

19 Een Pourtrait in \ Graauw , door denzelven; hoog r

voet 55 du/m, breet 1 voet 2* Jw/'w. 27-12
20 Een fraaije Schets in 't Graauw, verbeeldende een St.

Sebaftiaan met twee kleyne Engeltjes, door denzelven;

hoog i voet 6 duim, breet I voet 4 dw/m. 27-0
21 DeTentatie van St. Amhonius, zeer uitmuntend fchoon,

door David Teniers; hoog 1 voet 4.I duim, breet i^uoe*

2 dw/ra. 220 - 10
22 Een Stukje met vier Figuuren, door: denzelven; hoog 2

iwf 2 Jwim, breet 1 woef 10 duim. 100 - o
23 Een Gezelfchap, op koper gefchildert, door denzelven;

hoog 1 voet 5 duim, breet 1 voet 4 öfotm, 66-6
24 Een kleyn Stukje met Figuuren,' door denzelven; hoog

1 voet 3 duim, breet 1 voer 1 duim. 29- - 2
25 De Vlugt naar Egypte, door D. Teniers na Éajfan\

hoog 2 voef 5 duim, breet 3 voet 1 32-2
26 Een zeer fchoon en aangenaam Landfchap, door Lucas

van Uden ,. zeer fraay met Figuuren geftoffeert, dooi*

JD. Teniers; hoog 3 voet 4 duim, breet 5 tóm,
309 - o

27 Twee kleyne Landfchapjes , door denzelven, met Fi-

guuren na Teniers ; hoog 2 voet , breet 2 votf 7 tfWm.

90 - 12

28 Een zeer fehoon Landfchap , verbeeldende het Kafteel
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van Oydonck , taebehoorende aan den Baron De Neve«
U y door L. van TJden, hoog 6 voet & duim, breet 10
voet 7! duim. 114 - o

29 Twee kleyne Landfchapjes , door denzelven , hoog 1

voet 2 duim, breet 1 voet 6 duim. 103 - 10

30 Twee fraaije Landfchappen , door denzelven; hoog 3
voet 9

breet 3 uoa 2i duim. 79-0
31 Twee dito fchoone Landfchappen, op paneel, door den-

zeiven; hoog 2 votf 1 duim , breet 2 voet 9 Jw/m.

64 - 16

32 Een fraay Landfchap, door denzelven; hoog 3 «yo^ 5
dtt/m, breet 2 7 <fw/m. 31 -16

33 Twee Landfchapjes, zynde een door denzelven: en 't

ander door Faucquier: op paneelen; hoog ï voet y duim 9

breet 1 o;oe£ 10 öitf/n. 36 - o
34 Een zeer fchoon Landfchap met Figuuren, verbeeldend-

de den brandende Braambos, door Gafpar Duchet an-

ders Pouffin; hoog 3 voet 3 duim, breet 4 voet 2 Jm/tw.

90-0
35 Twee dito Landfchappen met Figuuren , door denzel-

ven ; hoog 2 voet 4 Jw/m , breet 2 10 duim,

36 - ö
36 Een zeer fraay Landfchap, door Momper , met Figuu*

ren door den Fluweelen Breugel , op paneel', hoog 2j

votf 2 Jwfm, breet 2 vort 9 Jwi'm. 89 - 8.

37 Een dito fraay Landfchap, door denzelven , en mede
geftoffeert door voorgemelde Breugel; hoog 4 voef 4!
duim, breet ó vo^ 3 duim. 91 - 4

38 Eèn zeer fchoon Stik , verbeeldende de Gereedfchap-

pen van het Lyden, wordende gedragen door Enge-
len, met een meenigte andere Figuuren, door H. van

i
Baaien: en het daar by zynde Landfchap, door voorn.

van Breugel; hoog 3 voet 2 duim, breet 4 voet 2 duim.
126 - 12

39 Een Heilige Famielle, door denzelven , op paneel;hoog

3 voet 9 duim , breet 3 voet. 130 - 16

40 Twee fraaije Stukken op paneelen, door Befchey , ver-

beeldende het eene Chriftus , dryvende de verkopers en
kopers uit den Tempel : en 't ander Chriftus midden on-

der de Leeraars; hoog 1 voet 7 duim, breed 1 voet 9!
duim. 114 - 18

41 Een
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41 Een fchoon Stuk , zynde Tobias met den Engel Raphaè'1

,

door Gonzalo Coques ; hoog 2 voet 3 duim , breet 2
voet 7 duim. 64 - o

42 Een kapitaal Stuk met allerley foort van Vrugten , zeer

fraay gefchildert, door Kornelis de Heem; hoog 5 voet,

breet 6 voet 9 duim, 102 - o

43 Een fraay Fruitftuk , op paneel, door jta de f&jm;
hoog 2 voef 1 Jitf'm, breet 2 voef 6 dumz. 34 - 10

44 Een kapitaal fchoon Stuk, zynde een fpel van Tiktak-

ken, met tien Figuuren , door Theodoor Rofribouts-, hoog
6 voet 7 duim, breet 8 voet 5 duim. 226 - 4

45 De Aanbidding der Drie Wyfen uit
9
t Ooften, zeer

raar ftuk, en kunftig gefchildert, door Huiben vanEyck,
uitvinder van 't fchilderen met Olyverw ; hoog 3 voet 6
duim , breet 3 voet. 96 - o

46 Een fraay Stukje , verbeeldende de Heilige Maagd met
't Kindt Jezus en St. Jozeph, met eenigeEngeltjeé zwie-
rende in de Lugt, zeer kunftig gefchildert, door Kor*
nelii Poelenbnrg, hoog 1 voet 6 duim, breet 2 voet 1

duim. 126 - 12

47 De Verlochening van St. Pieter, zeer fchoon en krag-

tig gefchildert, door Gerard Zegers; hoogóvóet 2 duim,
breet 8 voet 4 duim. 168 - o

48 Een Stuk, verbeeldende Ons Heer op de Schoot van de
Heilige Maagd, door, of in de manier van denzelven;

hoog 5 voet , breet 6 voet 5 duim. 72 - 6
49 De Opftanding van Chriftus , door denzelven ; hoog 3

voet 10 duim 9 breet 2 voet 5 duim. 39 - o
50 Een Gezelfchapje van vyf Figuuren, door Adriaan van

Ojlaade-, hoog 1 voet 5 duim, breet 1 voet 3 duim.

69 - 12

51 Een dito Gezelfchap* zeer fraay, door E.vanTilburg*
hoog 3 voet, breet 2 voet 4 duim. 69 - o

52 Een Boere - Vreugd , door denzelven; hoog 2 voet Si
duim, breet 3 voet 3§ Jw/m. 109 - 4

J3 Een Binne-Gezigt van een Boerehuys , met vier Koei-
jen, en een Sog met drie Varkens, nevens nog drie Fi-

guuren , &c. zeer fchoon en natuurlyk , door David
Ryckaarts; hoog 3 voet 8 duim, breet 4 voet 9 duim.

63-0
54 Een Gezelfchap, zeer fraay, door Graasbeek, hoog 2

voet 1 daim, breet 1 voet 10 duim* 51 - o
Q 2 55 Èea
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55 Een zeer fchoon Stuk, zynde Kaartfpeelders , door Pie*
ter van Laar, genaamt Éamboots; hoog2voep i duim,
breet i voet 10 duim, 102 - o

56 Een oude Groenvrouw met allerley Groentens en Vrug-
ten te koop , in een aangenaam1

Landfchap , door P.
Snyers: zynde 't Landfchap door Rysbrack; hoog 3 voet

7 duim, breet 3 voet 7 duim, 84 - 12

57 Een Valken-jagt , met eenige daar by zynde Vrugten

&c. door P. Snyers; hoog 5 voet 6 duim, breet 7 a?oe*

5 Jtiim. 57 - o
58 Twee dito's met Honden, klein Wilt, en Gevogelte,

door Gryfft , in een Landfchap door Beckers; hoog 3
voet 1 Jm/t», breet 3 voet 5! dwim. 65-2

59 Een ftukje met Wildt &c, door denzelven ; hoog 1

voet 8 duim, breet 1 voet 7 dw/m. 27-0
60 Een Gevegt van een Vos met een Haan en verder by~

wèrit} zeer fchoon gefchildert, door David de Koning;

hoog 2 voet 7 duim, breet 3 4>oëi 5 du/ra. Ó4 - 10
61 Een ftuk met Haanen en Hennen, zeer aardig gefchil-

dert, na, of in de manier van Hondekoeter-, hoog 2 voet

5 dwira, breet 3 voet 3 29 - o'

62 Een aangenaam Landfchap met zeer veel Figuuren,

door Bout; hoog 2 voet 2 duim, breet 2 8 duim.

87-0
63 Twee Landfchappen met onderfcheide Figuuren, zeer

kundig gefchilderdt, door A.Keerinks; hoog 2 <yotf 4
duim , breet 3 voet % duim. 183 - ö

64 Twee Landfchappen, zeer fraay geftoffeert met Schaa-

pen, Koeijen en Geitjes, door M.Carrée; hoog 1 vott-

g*i rfu/m, breet 2 voc/ 6 Jwm. 108 - o
65 Twee fraaije Landfchappen met Figuuren , door Korne-

lis Huysman van Mechelen \
hoog 3 voet 4 duim , breet

4 voef 6 duim. 65-8
66 Twee kleine Landfchapjes,oppaw^/, door Boudewyns ,

met Figuuren door jf. iwn der Meer; hoog 1 voef 3
duim, breet 1 5 duim. 36-12

67 Twee dito Landfchapjes met Figuuren , door beide de~

Zeiven ; hoog 1 voet 9 duim , breet 2 voe* 5 dw/m.

27-6
68 Een Landfchapje met Figuuren

9 door Boudewyns en
Bout ; hoog 1 7 tfitfm , breet 2 voet 3 dwmz.

21 - 12

69 Twee
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69 Twee Landfchappen met Koeijen, Paarden &c., door
Piet er van Bloemen; hoog 1 voet 6 duim, breet 1 voet 7
duim, 33 - ia

70 Twee dito Stukken, zeer fraay , door denzelven; hoog
2 voet 3 daim, breet 2 voe* 7 dwwrc. 72-0

jl Éen Karvaan met Koeijen , Muil-Ezels, Schaapen &c,
door denzelven; hoog 2 voet 6\ duim, breet 3 voet 2

^m/7?j. 31-10
72 Orpheus met verfcheïde Dieren, zeer plaifant, door

denzelven; hoog 3 voet 4 duim, breet 4 o?ptf ó dewm.

24 - o

73 Twee Landfchappen met Menfchen en Beeften, door

denzelven; hoog 2 voet 10 duim, breet 2 .votf duim,

21 - 6

74 Twee dito Stukjes, door denzelven; hoog 1 voet 5^
rfiWj breet 1 voet 3f Juf'm. 20-5

75 Een Gezelfcbap in de manier van Tcniers gefchiklert,

door Mickeau ; hoog 1 voet 4 duim , breet 1 voet <il

duim, 33 - iS

76 Twee Ovaale (lukken, verbeeldende het een, d'Aan-

bidding van 't Gulde Kalf; en 't aader Mofes met den
Heere , door Argous. 27-0

77 Een kapitaal Landfchap, door Arthois; hoog 5 voet 4
duim , breet 8 voet 5 duim, 22-0

78 Een Landfchap met Figuuren,zyndeOvaal,door Fran-
fois Millé, 16 - 16

79 Een dito Stuk, door A, Goubaie
;
hoog 2 uoef 2 du/'m,

breet 1 voet 8 (ftfetrf. 16 - ió

80 Twee Italiaanfche Gezigren, dooi Beckers; hoog2 voet

9 dw/m, bree 3 voet 9 r/u/m. 60 - o
81 Twee dito's, door denzelven , in de manier van Tfteo-

Joor genaamt Hellenbreker; hoog 2 trotf 5 duim, breet

3 voe* 1 duim. 3Ó - o
82 Twee dito Stukken , door denzelven ; hoog 1 voet ffê

duim, breet 1 3f duim. 21 * 6
83 Twee kleine Battaille -{tukjes, zeer fraay en uitvoerig

op koper gefchildert, door K, Breydel; hoog 1 vost 6
duim, breet 1 voet 9 duim. 120 - 12

84 Een dito Battaille-ftukje ,niet minder fchoon en uitvoe-

rig, door van der Meulen
\ hoog 1 voet 8 duim , breet

2 voet, 56-8
85 Een Ovaal ftuk met Koeijen, Geyten enSchaapen,zeer

Q 3 goed
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goed gefchildert, door A. van der Kabel; hoog 3 voet

6 duim 9 breet 3 voet 3 duim. 44-2
86 Twee Bacchenaalen, door denzelven; hoog 2 voet 3

duim, breet 2 voet 7 Ju/m. 28 - 4
87 Een klein Stukje met jonge Geitjes, Schaapen &c.,door

denzelven; hoog 1 voet 5 Jm/tw, breet 2 voet. 15 - o
88 Twee fchoone Zee-havens, door denzelven ; hoog 2

-uotf , breet 2 vo# 5 Ju/m. 48-0
89 Twee Stukjes met Gebouwen en Figuuren, door Bout;

hoog 1 voet 10 dtf/m, breet 2 «yoe* 3 Ju/m. 45 - o
90 Twee Zee-Gezigtjes, door Peeters; hoog 1 voet 6 duim,

breet 2 uoef, 36 - 18

01 Een ftukje met twee Beeldjes, na Frans van Mieris;

hoog 1 voet 5 duim , breet 1 voet 3^ duim. 36-6
92 Een klein ftukje met twee Boertjes , door Adriaan

Brouwer; hoog 1 voet 1 duim, breet 1 voet. 15 - 6

93 Een ftukje met Vrugten, door Catbarina Eyckens ;hoog

1 10 Jmwï, breet 1 voet 5 dttwz. 15 - o

94 Een Pourtrait door Jan Boekborfl, genaamt Lange Jan;
hoog 1 5l ittim,, breet 2 wf 3 dw*'ra. 21 - d

95 Een Basreliëf, door Gerard van Antvjerpen. 64-0
9<5 Een dito , door denzelven. 68 - Q

EXTRACT UYT DE

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wylen den beroemden Kunjlfchilder Joan
Willem frank. Verkogt den 5. April 1762.

in 's Gravenhage.

ï TT^EN kapitaal en uitvoerig Stuk, verbeeldende de
JlI/ Markt in

9
s Bofch met het Stadshuys en meenigte

van andere Huyfen en Beelden, door J. Lingelbach;

hoog 3 voet , breet 4 voet 4 duim. 60 - o
2 Een dito Zeehaven met een menigte van Gebouwen en

Beelden, door denzelven; hoog 11 , breet 14J duimen.
"
44 - q

g Een Zeehaventje, zeer uitvoerig, door denzelven.

30 - 10

^ Een
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4 Een extra uitvoerig Stuk, verbeeldende Laag-Elten aan
den Rhyn , met Gebouwen en Kerken , door J. van
der Heyden, zynde de Beeldtjes door Adr. van de Vel-
den, de Scheepjes en 't Houtvlot in den Rhyn, door

Willem van de Velden ; hoog 1 voet 5J duim , breet

1 voet 11 duim; op paneel uyteen (tuk. 250 - o
5 Een fïaay Landfchapje met Koetjes en Schaapjes, door

Adriaan van de Velde \ hoog 7}, breet io| duimen,

126 - o
C Twee plaifante Landfchapjes , door jf. Wynands, zyn-

de geftofFeert met Beeldtjes, Koeytjes en Schaapjes,

door Adr. van de Velden; hoog 14, breet 13 duimen.

161 - o

7 Een zeer plaifant Landfchapje met Beeldtjes en Koetjes ,

door N. van Berghem; hoog $\ , breet 12 § duimen.

121 - o
8 Een dito Landfchapje, daar in een Vrouwtje by Koet-

jes en Schaapjes zit te fpinnen, door denzelven; zynde
hoog en breet als voren. 87-0

9 Twee fraaije Gezigtjes in Keulen, zeer uitvoerig, door
G. Berkheyden; hoog i8|, breet 16 duimen. 101 - Q

10 Een Binnehuysje, daar een Oud Mannetje'
voor een Tafeltje zit, en zyn Pyp aan een

Vuurtesje aanfteekt; in ?
t verfchiet zitten

'er drie Boertjes met de Kaart te fpelen:

zeer uitvoerig, door Adriaan van Oftaade;
hoog 1 1 , breet 9 duimen.

11 Een dito Binnehuysje, daar in een Boertje

natuurlyk zit te flaapen regens een houte

befchot, terwyl in 't verfchiet drie a vier

Boertjes in 't Verkeer-Bordt fpeelen, door
denzelven ; zynde hoog en breet als

9
t vorige,

en beide van zyn befte fydt.

12 Een Dorpje waar in eenige Boertjes voor een Herberg
zitten in 't Verkeer -Bordt te fpeelen, zeer plaifant,

door denzelven; hoog Hebreet 10 duimen. (NB.) Dit
gaat in Prent uit. 40 - 5

13 Een kapitaale Roomfche Kerk, alwaar een Procefiie

uitgaat met een menigte van Geeftelyke , zeer fraay,

door P. Neefs, zynda de Beeldtjes, dqor Franks ;hoog

Ï42, breet 19! duimen. 151 - o
14 Een kapitaal uitmuntend Stuk, zynde de Gefchiedenis

Q 4 van

146
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van den Chyns-penning , door Bertyn ;
hoog 3 voet , bree't

4 voet 3 duim. 78-0
15 Een weenent Vrouwtje in een Kluys, zeer uitvoerig,

dooi den Ridder Karei de Moor; hoog 1 voet, breet

l<|>| da/ra. 87 - o
1(5 Een dito, zynde twee naakte Vrouwtjes in eenGrodt,

j

zeer fraay in de manier van den Ridder van der Werf
gefchildert, door H. van Limborcb: (taande in een Kas-

j

je; hoog 1
1 , breet I2| duimen. 93 - o

j

17 Een dito Kabinet-ftukje, verbeeldende Danaë met de !

Goude Regen , door H. Rottenhamer en Breugel; hoog
J

8, breet 9J duimen. 41-0
18 Een dito, daar Venus de Dood van Adonis beweent,

met vreie Kindertjes, door C. Netfcber\ hoog 2 voet 2
duim, bieet 1 voet iof duim. 33 - o

J9 Een fraaije uitvoerige Schets, verbeeldende daar Vul-
kaan Venus een Harnas aantrekt, met eenige Kindert-

jes, door Ant. van Dyk\ hoog 2 voet i\ duim, en even

zo breet. 38 - o
20 Een excellent Vrouwe Pourtrait, door denzelven\ hoog

2 voet, breet I voet 9^ duim. ió - o
21 Een fraay uitvoerig Hiftorie -(tukje, door den ouden

Gerard Hoed; hoog 1 voet 9 duim, breet 2 vof* 1 duim,

53 - o
22 Een dito fraay (tukje, veibeeldende Meleagar en At-

thalante, zeer uitvoerig, door Gerbrand van den Eek'
houd; hoü£ 2\ voet , breet 2 voet 2 duim. 38 - 5

23 Een kapitaale woelende Zee , met een menigte van
Schecpen, in 't Gezigt van een Stadt , zeer plailant en
fraay, door Simon de. Vlieger; hoog 3 voet 8 duim,
breet 6 voet. 70-0

24 Een woelent Zeetje met veel Scheepjes, zeer natuur-

lyk, door A. Stork; hoog I2£-, breet 144 duimen.

23-0
£5 Een ftil Watertje met Scheepjes, zeer uitvoerig, door

Jan van de Kapelle
;
hoog 1 8J , breet ijÖj duimen. 31- o

2Ö Een Gezigtje van een Dorp, en een Rivier met een

menigte Schuitjes, zeer plaifant, door J, van Gooije;

hoog 20J (luim , breèlx2 voet iï duim. 31 - o
07 Een ftil Watertje met Scheepjes, zynde een Morgen-?

(lontje, door denzelven; hoog n, breet 14! duimen,

12-5
28 Een.
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£8 Een zeer uitvoerig Landfchapje met Beeldtjes en Rui-

nen, door Kom. Poetenburg, opkoper; hoog 4!, breet

5 duimen. 23-0
29 Een plaifant Landfchap, met Beelden en Paarden, door

Gio Bapt. Weninks; hoog 2 voet 2 duim, breet 2 voet

7 duim, 39 - o

30 Een dito Landfchap , waarin een Heer van de Jagt

komt, en zyn Jager een Haas met allerley Dood Veilde

op de grond legt, door Jan fVeeninks; zynde boog en

breet als H vorige. 32-10
31 Een kapitaal Landfchap met twee groote Vogels, door

denzelven; hoog 3 voet 8 duim, breet 4 voet 8 duim.

50-0
32 Eenfraay Stuk met allerley Dood Wildt op een Tafel,

daar een Hond by ftaat, zeer uitvoerig, doov Jan Feyt;

hoog 2 voet 8 duim, breet 3 voet 10 duim, 29-0
33 Een kapitaale Winter met een menigte Beeldtjes op het

Eys, zeer uitvoerig, door A. van der Neer; hoog 1

voet 11 duim, breet 2 voé* 4 duim. 47-0
34 Een zeer plaifant Landfchap, door B. Appelman , ry-

kelyk geftoffeert met Beeldtjes, Schaapjes en Koeytjes

,

door Adr. van de Velden; hoog 2 voet 1 duim, breet

2 i'oe/ 8|- duim. 29-0
35 Een groot plaifant Landfchap, door J. Looten, waar

in verbeeld een Vaike-Jagt met veele Heeren en Da-
mes te Paard, door Jch.Lingelbach; hoog 3 voet duim,
breet 5 voet. 23 - 5

36 Een dito kapiiaal Landfchap met Beelden en Koeijen,

door Huysman van Mecbelen; hoog 3 voet 11 duim ,

breet 5I votff. 21 - o
37 Een dito Landfchap, waar in een Kafteel en Ruinen,

met Beelden en Schaapjes, door Simon van der Does;
hoog 3J voet, breet 4 voet 10 duim. 15 - 15

38 Een kleyn Landfchapje met Beeldtjes, Schaapjes en
Bokjes, door denzelven ;

hoog 13I, breet 17 duimen.

11 - o
39 Een fraay Landfchap met. Beeldtjes en Koeytjes, door

Dirk van Bergen; hoog 1 voet 8J duim, breet 1 voet 7
dtt/TW. 24 - O

40 Een dito Landfchapje met Beeldtjes
,
Paardjes en Schaap-

jes, door Karei du Jardyn; hoog 19, breet 15 duimen.

11 - 10

Q 5 4 1 EeQ
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41 Een plaifant Landfchapje, door Hóbbemct; hoog 2 voet

4 duim, breet 1 voel io| duim. 12-0
42» Twee mooije {tukjes met Gebouwenen een menigte van

Beeldjes, zeer uirvoerig, door Bout-, hoog 13J, breet

20 duimen, 28 - 15

43 Een Binnehuysje met vrolyke Boertjes en Boerinnetjes,

zeer uitvoerig, door R. van Brakenburg', hoog 13 breet

22§ duimen. 31 - o
44 Een dito Binnehuysje, daar Man en Vrouw zitten te

zingen, met veel Dywerk, door J. Steen-, hoog 9*,
breet 8| duimen. 19 - 10

45 Een vrolyk Stukje , zynde Frans Hals , die zyn Vrouw
omhelft in een Kamer, met veel bywerk, door hem
zelfs gefchildert ; hoog io|, breet 9 duimen. 10 - 5

46 Een oude en jonge Vrouw, zynde Kaarslicht, zeer na-

tuurlyk, door G. Honthorft, hoog 3 voet l duim, breet

2 voet 10 duim. 15 - o

47 Een uitvoerig Stokje , verbeeldende Chriftus , welke
door Pilatus aan de Joden ten toon geftelt word , met
een menigte van Beelden, door Jaques de iloorr,hoog

2 voet 1 duim, breet 1 voet 8 ~ duim. 22-10
48 Een Maria Magdalena by een brandendt Lampje , zeer

uitvoerig, door G. Schalke; hoog 1 voet 4 duim, breet

1 voet 2 duim. 10 - 15

49 Een kapitaal Stuk , verbeeldende daar Noach uyt de
Arke gaat met zyn Famielje en allerley Vee , door J. Snel-*

links. 16 - 5
50 De Hiftorie van Hirce, door G. de Lairejfe, hoog 1

voet 7 duim, breet 1 voet 11 duim. 13-0
51 Twee dito's, zynde het eene Bacchus en Ariadne; en

het ander, daar Alexander de Scepter aan Statira pre-

fenteert; hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet io§ duim.

18 - 5
52 EenBoere Kermis, vol gewoel, door Droogfloot. 13 - 10

53 Een Mans Pourtrait, zo goed als van Rembrand, door

A. de Gelder. 11- o

54 Een fraay Bloemftukje , door Kornelis de Heem ; hoog

23, breet iyl duimen. 31-0
55 Een fraai je Schets van een Bloemftukje, door Jan van

Huyfum \ hoog 19, breet 14 duimen. 20-5
56 Een dito met verfcheyde Model-Bloemen , door denzeU

ven. 14-15
57 Een
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5.7 Eenfchoon Bloemftuk, door K. Schut; hoog 2 voet 9
duim , breet 2 voef 3 Jwiw. 22-0

58 Een dito weergaa, door dehzelven; zynde hoog en breet

als voren. 22-10
59 Een Tafel daar allerley Revier-Vis op is , rriet Hengel

en Netten, zeer uitvoerig, door Gilig 1678.; hoog
13 breet I2£ duimen. 16 - 15

60 Twee Pleifter- plaatsjes, met Ruyters en Trompetters

,

de Paardjes als van Wouwerman , door Ü. Verfcbuu-
ring; hoog 13 , breet io§ duimen. 18 - 15

61 Twee fraaije Landfchapjes met Beeldtjes en Paardjes,

door Keiler; hoog 21, breet 26 duimen. 25 - a
62 Twee fraaije Landfchapjes, door F. Milée; hoog 14^,

breet 9 duimen. 17-15
63 Twee Landfchapjes met Gebouwen en Beeldjes , door

J. Ie Duc. 17-10
64 Een dito met een Harte-Jagt, door G. van Battem;

hoog igi 9 breet 2 voet. .16 - o
05 Twee fraaije Battailletjes , door G.vanReyn; hoogi9f,

breet 14! duimen. 14 -15
66 Een fraay Landfchapje , door Crooft, 1636. 10 - o
67 Een dito Stukje, door C. E. Bieft, hoog 17, breet 22

duimen. 10-10
(NB.) De nu volgende Stukken ten einde toe , zyn aU

le gefchildert door ]. W. Frank.
CS Een uitmuntend Bloemftuk met een Vogel-Neftje met

Eijeren, zeer uitvoerig in de manier van J. v. Huy~
fum gefchildert; hoog 24I*, breet 19 duimen. 105 - o

69 Een dito uitvoerig Bloemftuk met een Vogel-Neftje met
Eijertjes daar in; hoog 2 voet 9 duim, breet 2 voet 2
duim. 37 - o

70 Een dito fraay Stak met Bloemen in een'

Poftelyne Pot, mede zeer uitvoerig; hoog
16J, breet 13! duimen.

71 Een dito weergaa, zynde een Fruitftukje

van Druyven , Perzikken en Abricoofe ;

hoog en breet ais 't vorige.

72 Twee dito's, zynde een uitvoerig Bloemftukje ; en een
dito Fruitftukje van Meloenen, Druiven, Granaat Ap-
pel, Perzikken en Pruimen; hoog 19, breet 16 duimen.

40-5
77 Een
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73 Een kapitaal en fraay Bloemftuk; hoog 2 Voet 7 duim,
breet 2 voet 2 duim. 1 1 - 5

74 Een fraay Stukje, zynde een Éinne - Kamer , daar de

Meid het Silverwerk aan haar Juffrouw geeft, om in de
Kaft te fluiten, met zeer veel Öywerk, en uitvoerig ge-

\

fchildert; hoog 2 voet, breet ii~duim. 41 - Q

75 Een dito Binne-Kamer, daar een Dame haar palleert,
j

mede zeer uitvoerig; hoog 2 voet 2§ duim, breet 1 voet

9 duim. 35 - o
7Ó Twee kapitaale Landfchappen , niet Gebouwen en me-

|

menigte Beeldjes, inde manier van van Huyfum, zeei;

uitvoerig; hoog 2 voet 3 duim, breet 2 7 duim.

46 - o

77 Een dito Landfchap met een Haan , Hennen en Kuy-
ketjes, zeer fraay in de manier van Hondekoeter , hoog

3 voet 1 duim, breet 3 voet 10 duim. 16-5
78 Een Stukje met allerley Doode Vogels ; hoog 1 voet.

5 duim, breet 15 duim. li - o
79 Een uitvoerig Stukje, verbeeldende Venus met Adonis,

en Cupido in een Landfchapje ; hoog 13I, breet 19 §
duimen. 13 - 10

80 Twee dito's, zynde Bennen met allerley Bloemen, tea

naaften by afgefchilderdt. 13 - 10

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wyten den Wet Ed. Gejlr. Heer Oud~Bur~

gemeefler, Mr. Hendrik Gevers, Heere van Piershil,

&c. &c. Verkogt den 26. April 1762.
binnen Rotterdam.

I "C^EN fraay geftoffeert Landfchap , door Philip Wou-

2 Een Landfchap met Beelden en Paarden, door Pieter

Wouwerman. 44-0
3 Twee dito Landfchappen met Beelden en Paarden ,

door Barent Gaal. 54-0
4 Twee Landfchapjes met Beelden en Beeften , door Co-

340 - o

Jonia. 30 - o

5 Een
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5 Een Landfchap met Koeitjes, door Willem Romyn.
22 - O

6 Een mooy Landfchap, door Jan vvn Gooijen.

38 - o
7 Een woelend Watertje, zeer natuurlyk, door denzeU

ven 31 - 15
8 Een woelende Zee , mede zeer natunrfyk, door den

ouden" Vfoom. 25 - 10

9 Een extra fraay Vrouwtje, door Adriaan vdn Oflaade*

70-0
10 Een Boere Huishouding, zeer plaifant, door een goed

Meejler. 49 - o
11 de Geboorte Chrifti, door Hans Rottenhamer. 38-0
ï2 De Boodfchap ann de Herders, door Colonia. 17 - o

\
13 Een fraaije Kerk of Tempel, door de Lorme.

39-o
14 Een Tempeltje, door denZelven. 15-0
15 Een dito Tempeltje, door denzelven* 14 - o
16 Twee Gezelfchapjes, door Gerard Lundcns. 34 - 10

17 Een Kiestrekker, en verder bywerk, door Pikolet.

33-o
18 Een zig paleerende Dame, door Kopman. 19 - o
19 Een Somer en een Winter , zeer natuurlyk en uitvoe-

rig , door Klaas Molenaar. 37 - o
20 Een Boertje met een Vrouwtje , door

e

J. M. Molenaar.

12 - 10
21 Een Boere Kermis 3 door BroogJlooP. 17-0
22 Een Boere Keuken , door Duyfbuyzen, 14 - 10

23 Een paar fraaije Rhyn-Gezigt
j
es, -door K, Verdonk.

» - 5
24 Twee dito Land- en Water-Gezigtjes , dpor Herm.

Sagtkeven. 15 - 10
£5. Twee Bloemflukjes, heel uitvoerig, door Kornclis de

Heem. 15 - 5
26 Een plaifant Landfchapje, door Salomon Ruysdaal.

10 - 10

*7 Twee kleine Landfchapjes, door IC Molenaar.

14 - o
28 Twee dito Landfcliapje*, door Kornelis Dekker.

12 - TO

29 Een fraay Landfchap met Beelden en Eeeften, na Jan
Griffier. 20 - o

30 Twee
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30 Twee dito Pleifter-plaatsjes, n&Ph. Wouweman.

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

By een verzameld door nu wylen den Heer . . . . Wier-
man. Verkogt den 18. Auguftus 1762. binnen

Amfterdam.

Nota, De Stukken zyn gemeten binnen de Sponning van dé

Lyflen, en alleen op Duimen gefield volgens de

Rhynlandfche Maat.

1 TT*EN kapitaal Stuk, zynde hetzelve, daar de Ko-

i~v ning drinkt, en genoegzaam bekend door de fchoo-

ne Prent, die door Pontius gegraveert, daar van uit-

gaat; dog met eenige verandering in het Stuk: voorts

kragtig van coloriet en fchoon van Teekening, dóór

Jacob Jordaans; hoog 58 > breet 78 duimen. 540 - ö
2 De Kruiciging van Cnriftus en de Moordenaars, zynde

een weergaloos Stuk, waar in het Kruis, met Chriftus

daar aan gehegt, nog maar op ftaat, en men met de
Moordenaar bezig is; wordende de eene reeds leggen-

de op het Kruis gehegt, waar omtrent de Verkorting

merkwaardig en Meefterlyk is waargenomen: terwyl de
andere aangebragt word; by het Kruis van Chriftus zit

Maria, met Johannes agter haar, en een andere Vrouw
leggende met het hoofd in haar fchoot: voorts is alles

voortreflyk geordineert en vol Beelden, in alle dewel-

ke de Cara&ers uitneemend fraay uitgedrukt, als ook
de Groepinge verwonderlyk gefchikt zyn ; zo dat nooit

fchoner gezien is van , en door Gerbrandt van den Eek-
houdt; hoog 40J , preet 37 duimen. 560 - o

3 DeHiftorie van het Levitifch Bybyf , zeer kragtig en

imeltend gefchildert, en correët van Teekening: inhou-

dende vyf Beelden en twee Beeften , 1663. door den-

Zeiven; hoog 14 , breet 12 duimen. 215 - o
4 Een Stuk, verbeeldende Pallas onder de Muzen, in een

Landfchap , van Glauber , zeer correót geteekend y
-

kragtig gefchildert, en de Beelden gracieus, door Ge'
rard
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rard. de Laires\ hoog 24, breet 36* duimen. 165 - o

5 Een ander Stuk, verbeeldende Bacchus en Ariadne, in

alles vyf Beelden vervattende , zeer fchoon geordi-

neert en gefchildert, door denzelven ;hoog20 , breet 23
duimen. 125 - o

6 Nog een ander Stuk, verbeeldende Narcisfus zig fpie-

gelende in 't Water, zynde een extra fraay Figuurtje

in de Verkorting: benevens een Cupido, die zig mede
in een Bak met Water ftaat te fpiegelen, door denzet-

<ven\ hoog 20, breet 23 duimen.. 50-0
7 Een kapitaal Stuk, varbeeldende eenBoere Binnehuis,

zeer ryk geftoffeert met zeventien Beelden , zittende en
ftaande in 't vertrek aan Tafel , en houdende een vro-

lyke Maaltyd, zeer kunftig geordineert en gefchildert

op een kolere plaat , benevens eenig ander bywerk;
zynde een Chef d'Oeuvre van deze Meefler , alzo de
harmonie der kouleuren nergens in zyne Stukken zo te

vinden is, als ze zich in dit Stuk vertoondt, door van
Herp\ hoog 30, breet 43 duimen. 2040 - o

% Een fraay Stuk, inhoudende Jacob, beftraffende zyn
Zoon Jolèph, in het byzyn zyner Vrouw en Jofephs

Broeders , over zyne Dromen , extra fchoon van ordi-

nantie, en waar in het cara&er van Jofeph , op deze
beftraffing, verwonderlyk is uitgedrukt, door Nicoiaas

de Helt Sfockade-, hoog 42, breet 33I duimen.

235 - o
9 Een kapitaal Stuk, zynde een vervolg op het vorige,

en verbeeldende Jofeph verzeld van zyn gevolg, ver-

welkomende zyn Vader Jacob en Broeders &c. in Egip-
fe; uitnemendt fraay geordineert en gefchildert, en
waar in het tegendeel van de Cara&ers der Broede*-

ren, in opzigte van het voorgaande, extra fchoon uit*'

g«drukt zyn : voorts zo fchoon van harmonie in kou-
leuren , als of het van Rembrand waar, door Salomon de
Bray

;
toog en breed als

7
t vorige. 280 - o

10 Een Stuk, verbeeldende daar Sara haare Dienftmaagd
Hagaraan Abraham overleverd; zynde extra uitvoerig,

en zo delicaat, als of het van den ouden Frans Mieris
was, door denzehen; hoog 12, breet

9

iduimen. 215 - o
11 Een wonder fraay Stuk, verbeeldende de Schaaking

van Orithya door Boreas, of de Noordewind, bene-

vens
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vens vyf andere Nimphen , enz. aan een Zeeftrand^

extra fchoon van Teekening , uitvoerig en aangenaam
van koloriet, door NicolaasVerkolje ,

hoog 22, breet

28 duimen, 3»o - q
12 Een zeer ryke ordinantie, verbeelde een Italiaanfche

Zeehaven / met veel geelden op den voorgrond en ia

't verfchiet, zeer kragtig en tranfparant geichildtrrdi
,

en waar in de diepte or w y ki 1 g zeer verüandig is waar-

genomen , door Johanis Lingelbach\ kunnende genoeg-

zaam aangemerkt worden als een der befte Stukken van

dezen Meefter; hoog 31. |>, breet 41-i duimen. .

7Ó0 - O
13 Die zelfde Zeehaven, doei) kleinder van Formaat en

anders van Ordinantie,, insgelyks zeer kragtig ren- fraay

uitgevoerd, door denzetvew, hoog breet ip| dui-

men, ióo - o.

J4 Een Jachtparty, daar Heeren en Dames zich vaardig

maken ter Jagt, te Paard en te voet; zynde een Ju-
weel van een Stukje, zo goed als van Wouivennan, en

daer het by veelen voor aangezien zou worden, door

denzclven; hoog 13, breet 1

;

;g duimen. 295 - O
Ij Een kapitaal Stuk met Vruchten en Bloemen ; zynde

wonderlyk fraay gefchakeerd
, ryk geordineerdt van al-

lerlei Bloemen en Vruchten, en waar in, tot de minfte

Infeëten toe , de Natuur zo nauwkeurig gevolgd is ,

dat ze dezelve volkoomen evenaaren : door Jan Da->

Vidz. de Heem ; wordende dit'gehouden voor , en ook wer-

kelyk zynde het edelfte en befte dat ooit van dien Meef-
ter gezien is; hoog 22 , breet 30 duipien. 900 - o

16 Een uitmuntend fchoon Stuk , zynde een Landfchap

met diverfe Perfoonen te Paard en te voet, onder de-

welken een de Manege ryd om een Boom; alles extra
' fraay en delikaat geteekend en gepenfeeld , door Philip"

pus Wouwerman\ in het- befte van zyn tydt; hoog 14^,
breet i8| duimen. 610 - o

17 Een excellent Landfchap met Beelden en Beeften ge-
ftofFeerd, verbeeldende een aangenaame en warme A-
vondftond: op den Voorgrond een Hoer en Boerin te

Paard, met een drift Beeften, beftaande in Koeijen,
Schapen en Bokjes voor uit, no^ andere ftofFagie van
Beeftjes in het verfchiet, door, JSficolaas Benhem\ zyn-
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de zeer fix geteekent, en van zyn allerbefte tydt;hoog

25, breet 30 § duimen. 825 - o
18 Een fraay Landfchap, waar in een fpinnend Vrouwtje ,

ftaande by een witte wryvende Os, een leggenden Ezel

en twee Schaapjes enz. zynde zeer eêl en traniparant

gefchildert, en vertoonende een aangenaam Gezigtdoor

de reflexien van de Son, door Karei du Jardin; hoog

12, breet 14! duimen. 325 - o

19 Een kapitaal Italiaanfch Landfchap met een Ruine ,

groots van gedagten, zeer ryk geftoffeert met diverfe

JSeelden en Beeften, door Jan djfelyn, anders Krab"

hetje, zynde in zyn foort van deugd zo goed als Num.
17,' en kunnende ook dienen tot een weergaa van 't

zelve; hoog 25, breet 30^ duimen. 700 - O
20 Een groots Italiaans Lanfchap met een Ri *j

vier doorfnéden , in 't verfchidÊverfierdmet

fraaije Gebergtens en Gebouwen; op den
Voorgrond excellent geftoffeert met wer-
kende Beelden, alles even uitvoerig, door

Jacob de Heus; hoog 32, breet 48 duimen.

21 Een dito Landfchap, niet minder dan het

voorgaande, zo in fraaiheid van Gezigten

in 't Gebergte als in ftoffkgie, door denzel-

ven
; hoog en breed als U vorige.

22 Een extra plaizant en Bergagtig Landfchap"
met een fchoon verfchiet ; zeer ryk geftof-

feert met Beeldjes en Beeftjes , zo op den
voorgrond als in 't verfchiet , alles zeer

uitvoerig , aangenaam en warm gefchildert

,

door Jan Both; hoog 18 , breet 24 duimen.

23 Een dito plaifant Landfchap, zynde een

weergaa van het vorige, en niet min cu-

rieus gefchildert en geftoffeert, door den-

zeiven
;
hoog en breed als V voorgaande.

24 Een overtreffelyk Stuk , verbeeldende een menigte van
Beelden ,* beftaande in Officieren ,

Krygsknegten en
Vrouwen, ineen groots Gebouw, met diverfe klein-

dere Beeldjes in
7
t verfchiet door een opening te zien ,

door J. Ie Ducq ; zynde zo fchoon , uitvoerig en gracieus

gefchildert; dat niets beter van dien Meefter bekend is,

voor zo veel men weet; hoog 21, brset 32 duimen.

L 300 - o
R 25 Een

•700 - O
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23 Een Stukje, verbeeldende een Heer en twee Dames,
fpelende op de Kaart by het Kaarsligt, mede zeer kuns*
tig en fraay uitgevoerd, door denzelven\h.oog I4,breet

iif duimen. 87 - o
26 Een extra fraay Stukje , waar in een Vrouwje fpee-

lende op de Bas, zittende voor een Tafel, waar op
een Clawier ftaat en een glaasje met roode Liqueur,
benevens een zingend Meisje ; zeer teder en kragtig

gefchildert, en gracieus omtrent de verkiezing van de
Aótie, door denzehen: hoog 8, breet 6\ duimen.

75-0
27 Een Mans Pourtrait , vertoonende een Ad- *

miraal, zynde een Borftftuk levens groote,

in een Curas, met een goude Keten om;
hetLyfin 't profielgen het aangezigt van
vooren, met zyn elfen hair; ruftende met
zyn hand gehandfchoent, op het geveft van
een Zwaard : uitnemend keurlyk, kragtig

en uitvoerig gefchildert, door Rembrant 9
in

zyn befte tyd; hoog 25, breet ipj duimen.

28 Een dito Vrouwe Pourtrait, tot een weer- £»455 - O
gaa; vertonende in alle omftandigheden een
Dame van rang-: omtrent geheel van voren
te zien, met eene hand aan de Borft, in 't

hair gekapt met een pluimet, en voorts ry-

kelyk verzierd met Paarlen en Juweelen
;

zynde een fchone Brunet, en zo tranfpa-

rant en edel gepenfeeld , dat men nooit fcho-

ner gezien heeft , door denzehen; boog en

breed als H vorige.

29 Een weergaloos oud Mans Pourtrait met een gryzen

baard, het hoofd bedekt met een antique Mutz; heb-*

bende een Riddér-Ordre om dén hals, en houdende met
de eene hand een {tok, en met de andere hand daar op
ruftende: zeer kragtig en heerlyk gefchildert, door F*r-

dinand Bol ;zynde genoegzaam bekend door het Prentje

,

dat, van zyn eigen hand geë'tft , daar van uitgaat,

hoog 27, breet 23 duimen,, 85-0
30 Een biddende Hermiet in een foort van Grot, met een

kaal Hoofd , een extra fraaije gryze Baard , en een Bril

op de Neus , ruftende met zyne gevouwen handen ,

waar in hy een Krucifix houd, op een open Boek: voor

hem
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hem een Zandloper , en verder eenig bywerk ; alles

verwonderlyk , delicaat en uitvoerig gei'childert in '£

jaar 1Ó64, door Gerard Dou; hoog 12, breet 10 dui-

men. Ö55 - o

31 Een verwonderlyk fraay Stuk, zynde een oude Vrouw
die Koeken-bakt, zittende voor een Tent by een dorre

boom, met nog andere Eetwaren by haar als een Ma r-

ketenfter, van boven op een fchuttirtg een Katje, loe-

rende op eenige Haringen ; voor haar ftaat een bedelen-

de Jongen met blond hair, met zyn hoedje in de hand,

en gevende zyn weezen zo natuurlyk te kennen wat

hy begeerd, dat alles, wat in het een en 't ander ge-

I zien word, de groote vermogens van den Geeft en het

Penceel aan den dag legt, door Gabriel Metzu; hoog

25, breet 22 duinfen. 1000 - o
32 Een ander Stuk, vertoonende een Heer in een Vertrek

voor een Klavercimbel zittende , en fpeelende op de

Bas , terwyl een Dame iu een gracieufe houding de

trappen afkomt met een blad Muziek in de hand; onder

aan de trap een aardig Hondje, en een ander Heer van
boven in een Venfter van een Opkamer leggende met
zyn hand onder de kin, zeer attent to el ui (terende : zyn-

de de Activiteit en Levendigheid in de Aclien zeer

fchoon en voortreffelyk uitgedrukt , en voorts alles

even delicaat gefchildert, door denzelvm', hoog 24,
breet 17I duimen. 1100 - o

33 Nog een ander Stuk, verbeeldende een bevallig zittend

- Dametje , zeer gracieus gekapt, gekleed met een ligt

bruin zyde Jakje , gevoerd met Hermeiyn , en een Rok
I van 't zelfde ftof , ruftende met de eene hand 00 een

Naaikuslen dat op haar fchoot legt, en fpeelende met
de andere band met een Hondje , ftaande voor haar op
de Tafel, gegarneerd met een fierJyk Tapyt-Kleed en

een Spiegel , en laatende zig van het Beeft een pootje

geeven: benevens haar een Naaimantje met eenig goed

daar in, en ander bywerk ; zynde dit Stukje met die

deiicatesfe en deugd uitgevoerd, dat het, zo als devo-
rigen, geen meerder Loffpraak nodig heeft, door den-

%elven\ hoogi5X, breet 12 \ duimen. noo - o

34 Een uitneemend fraay Stuk, verbeeldende een fchoone

Dame, wordende onderweezen door een Muzifkmees-
R 2 ter:
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ter : zy is fierlyk in 't hair gekapt , bekleed met een ligt

bruin Fluweele Jakje, gevoerd met bond, en met een

wit Satyne gegarneerde Rok aan; zittende op een Stoel

voor een Tafel , bedekt met een blaauw Finweel kleed;

ftaande op de Tafel een open Muziekboek, en zy ipee*

lende op een Guitarre Angelique , terwyl de Muziek*

meefter naaft haar agter de Tafel Haat met een Stryk-

ftok in de hand; voorts op de Tafel nog een Viool de

Gambe leggende, en ter zyden een blaauw Fluweele

Stoel met een fraay llapend Hondje daar op. Alies,zoo

in zamenkoppeling als ordinantie even kunftig , door

Gerard ter Burg ; zynde dit een der beften van dezen

Meefter ; hoog 24, breet 185 duimen. 230 - O
35 Een Boere Binnenhuis, waar in twee Mannen en een

Vrouw , maakende een Boere Muziek ; zittende het

Vrouwtje op zyde voor de Tafel, met een Papiertje in

de hand; en het eene Mannetje, mede aan de Tafel

zittende, fpeelt op een Fluit, terwyl het ander Boertje

achter de Tafel ftaat en een Kan op dezelve nederzet;

in 't verfchiet nog een Boertje dat de Deur inkomt

;

zynde zeer kwik en geeftig gefchildert, en wonderlyk
in harmonie van koulenren, door Adriaan van Oftaa*

de: hoog iel , breet 8| duimen. 300 - O
36 Een dito Stukje , zynde een aardig Boertje , carres-

feerende een Boerin, die een Glaasje Wyn in de hand

heeft, zittende by een Drieftal, waar op een paar Waa-
felen, een Pypje en een Tabaksdoos leggen; zynde ex-

traordinair fraay van Teekening , en zeer kragtig ge-

ichilderdt, door denzelven; hoog io, breet 8 duimen.

230 - o

37 Een ander Stukje, in een heel andere fmaak, verbeel-

dende een Boere Binnenhuisje , waar in een Man en
Vrouw: het Mannetje zeer natuurlyk zittende met een
Pypje in de handt, en het Vrouwtje insgelyks zittende

met een Glaasje Bier in de eene, en een Tinne Bierkan

in de andere hand; mede in zyn foort zeer uitvoerig,

door denzelven ; hoog 13J , breet io§ duimen.

I75 - .

38 Een dito Stukje, zynde een zittend peinzend Boertje,

met een Pyp in de eene handt by een Tafel, daar een

Vuurteftje op ftaat; zynde de peinzende geftalte van
dit
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tiit Boertje zeer natuurlyk , en alles in de uitterfte per-

fectie uitgevoert, door denzeivendoog 7, breet $\dui-

!

39 Nog een dito Stukje, vertonende een Mannetje zitten-

de aan een Tafel , hebbende in de eene hand een Pyp-
je, ruftende daar mede op de Tafel, en in de andere

1 hand een Roemer met Wyn; ook zeer uitvoerig ge-

daan, door denzelven, en van deugd als de vorigen;

hoog 5£ . breet 4* duimen. 52-0
Uo Een wonder fraay Stuk, verbeeldende een ziek Dametje

in haar Nachtgewaad, zittende voor haar Ledikant, met
de eene hand aan 7

t hoofd, terwyl een Doclor by haar

! Itaande aan de andere hand de Pols voelt, en over de
I Ziekte redeneert met een naaft hem (taande Vrouw, die

een Urinaal in de hand heeft en by een Stoel ftaat :

Voor in 't Stuk zit een aardig Jongetje plat op de
grond , hebbende eenige Raboorden van Riet gemaakt
als Pyltjes in zyn Hoed, en fchiet meteen Boogje; aan
de andere zyde een Hondje op een Kusfen leggende:

agter in een tweede Vertrek, dat wonderlyk fraay ver-

zierdis, zit een oud Man, de Courant leezende voor
een Raam, aan een Tafel, door Jan Stem\ zynde al-

les zoo voortrefièlyk, kragtig en door gefchildert, dat

het in fchoonheid die van Metzu evenaart; hoog 18,
breet 154 duimen. 750 - o

41 Een dito fchoon Stuk, verbeeldende een Boere Bruid

en Bruidegom gaande naar een Herberg, waar in, en
waar voor een groote quantiteit Beelden zyn in aller-

hande bewegingen , betrekkelyk op het Onderwerp ,

alles zeer geeftigen comiecq verbeeld, wonderlyk fraay

van caracler en fchikking, door denzelven; hoog 31 1,
breet 41! duimen. 180 - o

42 Een ander voortrefTelyk Stuk , zynde een Gezelfchap

van Mannen en Vrouwen in een ryk geftoffeerd binnen

vertrek, waar in eenigen zitten te fpeelen op de Kaart,

andere te drinken , en in de midde een Speelman fpee-

Jende op de Viool , terwyl een dikke Moeder met hem
fpreekt; op de Voorgrond een Tinne Kan, een Vuur-
teft en een wit Hondje ; voorts een ander Besje ter-

zyden aan den haard Koeken bakkende; zynde dit Stuk

bizonder uitvoerig en geharmonieerd gefchildert, door

denzelven; hoog 31, breet 26J duimen. 525 - o

men. 69-0

R 3
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43 Een ander bevallig Stuk, zynde een Boere Buitenhuis^ 1
geftoffeerd met zeer veele Beelden, zich vermaakende

met Eeten ,
Drinken, Zingen en Speelen, en bekend

!

onder de benaming, zo als de ouden Zongen zo Piepen
'

de jongen-, zeer geeftig geordineerd en extra kragtig ge-
|

fchildert, door denzelven; hoog 4O2, breet 36 duimen.

150 - o
j

44 Een dito Stuk, verbeeldende Diogenes, over dag met
een brandende Lantaarn op de Markt van Athenen ko- 1

mende om menfchen te zoeken , wordende van de Jon-

;

gens befpot: voorts zeer ryk geftofteerd met Beelden

in allerhande Aöien , en onder anderen een Kwakzalf
ver op zyn Theater fungeerende,en beneden een dronk
Wyf op een Kruywaagen leggende, benevens meer!

Vrouwen en Kinderen, zeer geeftig en klugtig van or-

dinantie, door denzelven ; hoog 40^ , breet 36 duimen.

124 -

45 Een Stukje, vertonende een Bakker, brengende zynj

Brood uit den Oven buiten de deur op het Venfter ;

ftaande zyn Vrouw in de deur, en de jongen agter hem
op den Hooren blaazende ; voorts geftoffeert met aller-

j

3ey Gebak van Brood, Krakelingen enz. alles wonder-
lyJc fraay en natuurlyk gefehildert na \ leven^gelyki
van agter op het Stukje te zien is ? door denzelven ; \

hoog 14*, breet 12J duimen. 160 - O
;

4Ó Een ander Kabinet Stukje , verbeeldende een Mannetje
j

en Vrouwtje, zittende aan een Tafel, waar op een Paf-

1

tey &c. {laat: het Mannetje hebbende de Wynkan in

de eene band ? en de andere uitgeftrekt tegen het Lyf
van het Vrouwtje , terwyl deeze zeer fmaaklyk een

Glaasje roode Wyn uitdrinkt. Dit Stukje is byzonder
teder en delikaat gefehildert ? en de Actie van het

\

Vrouwtje zeer gracieus,door denzelvendoog 9J, breet

7$ duimen. 135 - o

47 Een dito aardig Stukje, verbeeldende de fiere Pinxter-

blom, zingende voor de deur van een Huis, daar een

Vrouw binnen zit en de Man over de' deur legt, laten-

de het kleine Kind iets geven aan de Zangers ; alles

geeftig en vreemt geordineert, niet het ligt van agte-

ren, en ook niet kwaad gefehildert, door denzelven't

hoog 13, breet 11 duimen. 31 -

48 Een dito Stukje, vertonende een Vryer en Vryfter ,

zeer
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zeer ferieus vryende en zittende op een Bank voor de

Deur onder een groen Prieel; hebbende naait haar een

half Vat op het eind flaande , met een Kan daar op

;

terwyl de Vryer, hoewel tamelyk bedaagt, zyn Vryf-

ter met groote welmeenentheid fchynt over te willen

brengen, door denzelven; zynde hoog en breed als
y
t

vorige. 35 ~ o

4p Een diergelyk Stukje, verbeeldende een Bakker over

zyn Onderdeur , blazende op den Hoorn , zittende de

Vrouw van binnen voor de Raam ; voorts eenig Brood
op het Venfter leggende: alles zeer natuurlyk en uit-

voerig gefchildert,door denzelven; hoog 12, breet ïo|
duimen. 55 - o

50 Nog een Stukje, verbeeldende een Mannetje en een

Vrouwtje, te zamen een Zoopje drinkende; zynde ee-

nigzints befchadigt , door denzelven; hoog SJ , breet

61 duimen. 15 - 5
£i Een fraay Stukje, zynde een fchoone Dame, ryk ge-

kleed, gracieus van Aclie , zittende aan een Tafel, be-

dekt met een mooy Tapytje,en fpeelende op een Gui-
tarre Angelicque ,

zynde alles zeer teder en tranfparant

gefchildert, door Eglon van der Neer\ hoog 14!, breet

12 duimen. 152-0
52 Een Stukje , verbeeldende de Vermaaning

^

van Johannes den Doper aan Herodes over
de Bloedfchande met Herodias ; (taande He-

|

rodes met twee Kamerjongens achter zich,

hebbende Herodias by de eene hand, die

met de andere toegekneepen Johannes
dreigt, welke aan de andere zyde zit op een
Heuveltje, ruftende met zyn eene Hand
op een Boek, en houdende de andere uit-

geftrekt: zynde zeer fchoon van Ordinan-

tie , en alles extra teder en deftig uitge-

voerd , door Adriaan de Vois ; hoog 12

,

breet 15 duimen.

53 Een dito Stukje, vertonende Venus in den
fchyn van een Veld-Nimph by Eneas : in

dit Stukje zyn drie Perfonagieneneen Wind-
hond; Eneas is knielende voor Venus, ter-

wyl een van zyne Togtgenooten hem het

R 4 te-

202 - d
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tegendeel fchynt te beduiden; Venus, zeer

nitgtrdoft , ftaat in een deftigen ftand , en
alles lfc /seer naauwkeurig uitgevoerd, door
denzdven ; zynde hoog en breet als

9
t vo-

rige.

J4 Nog een Stukje, verbeeldende een fchoone Dame, zit-

tende in een rVaay Landlchap, gekleed in 't wit Satyn

met een blaauwe zyde Sluijer, en een zwart fluweele

Kleed met bond gevoerd omgeflagen ; hebbende een

Mandje met curieufe Vrugten op haar fchoot ,
gehou-

den met de eene hand, en prefenteerende met de ande-

re eenige Vrugt aan een Papegaay, zittende naaft haar

op een Takje van een Boom; alles zeer kragtig, edel

en teder gelchildert, door denzelven\ hoog 10, breet

8 duimen. 2Ó0 - o.

55 Een Stukje, verbeeldende een Dokter in'

zyn Studeei kamer, zittende aan een Tafel

met etnige roeken en Papieren, en kyken-
de met veel attentie na een Urinaal dat hy
in zyn eene hand houdt : alles mede zeer

uitvoerig en kiagtig gepenfeelt, door Even
Oudendyk; hoog io, breet 8J duimen.

56 Een dito Stukje, verbeeldende een Advo-
caat in zyn Studeerkamer, ziitende aan een

Tafel , met alle zyne daar toe behoorende
documenten omringt; niet minder in kunft

dan het vorige, en zynde' een weergaavan,
door denzelven;an hoog en breet als H zelve. J

57 Een ichoonStuk, zynde een Landfchap, verbeeldende

de Gefcbiedenis van Amintas en Sylvia, die gekluifterd

aan een Boom, door haar Minnaar word ontkluiftert

,

zeer uitvoerig en teder gefchildert , door Willem van
Mieris-, hoog 14, breet lóf duimen 310 - o

58 Een Stukje, vertonende een aardig Vrouw-*
tje, ftaande aan een Tafel, voorzien met
een Carpet , en daar op een Schotel Wafe-
len, die zy ontdekt, zeer net en teder ge-

fchildert, door Frans van Mieris de jonge,

hoog 8 , breet 6| duimen.

59 Een dito weergaa van 't vorige, verbeel-

dende een fraay Manuetje met een Kan in

64-0

60-0

da
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deeene, en een Pyp in de andere handt,

voor hem een Teltje met vuur, door den-

zelven-, voorts als 't vorige, en hoog en

breet als H zelve.

60 Een uitnemend Kabinetftukje, verbeeldende Jupiter in

de gedaante van Diana by Califto , verfierd met een

fraay Landfchap zeer kragtig en uitvoerig gefchildert

,

door J. M. Quinkhart, hoog 10, breet 9* duimen,

81-0
61 Een overheerlyk Stuk, vertonende het Brabands Dorp

Laaken by Brusfel , verzierd met een prachtige Kerk:

en Tooren, benevens andere Gebouwen, in alles zui-

ver, teder en uitvoerig gefchildert, en waar in de Zon-
vallen, ten opzigten van het licht en bruin, naauw-
keurig geobferveert zyn : door Jan van der Heiden, zynde
zeer kunftig geftoffeert, door Lingelbach, zo men vaft

fteld; hoog 15, breet 21 duimen. 430 - O
62 Een voortrefFelyk Stuk, met diverfe pragtige en groot-

fche Gebouwen, waar in de wykingen, volgens de re-

gelen der perfpe&ief , uitmuntend zyn waargenomen

:

zynde voorts geftofteerd met veele fraaije Beelden,

door Dirk van Deelen; hoog 19^, breet 26 duimen.

270 - o
63 Een extra fraay Stukje, vertonende een Kerk van bin-

nen, zeer delicaat en kunftig gefchildert , en buiten

gemeen fraay geftofi'eert, door Pieter Neefs: hoog 14I

,

breet 2i£ duimen. 300 - o
64 Een weergaloos Stuk, verbeeldende een Zee-Battaille,

waar in gevonden worden 3 a 4 kapitaale Oorlogfchee-

pen, behalven een groote menigte anderen in 't ver-

ichiet, en eenige Sloepen opgepropt met Volk. Alles

met de uitterfte uitvoerigheid, kragtig, plaifant en hel-

der gefchildert, door Willem van de Velde; hoog 21,
breet 30 duimen. 600 - o

65 Een dito Stuk, zynde een weergaa, en vertonende ins-

gelyks een ftille Zee, met een meenigte Oorlog- en an-

dere Scheepen; in alles overheerlyk, en niet minder
dan het vorige, door denzelven; zynde van dezelfde

hoogte en hreete. 600 - o
66 Een Stuk, vertonende een bergagtig Land-I

fchap, zynde een Rhyn-Gezigt, en geftof- I

feert met Beelden en Vaartuigen, zeer uit-
J

R 5 voerig,
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400 - o

voerig, en van de befte die van hem be-
kend zyn , door Jan Griffier ; hoog 14

,

breet i8| duimen.

6j Nog een dito Stuk, zynde een weergaa, en
in alles zoo kragtig en fraay uitgevoerd als

het vorige, door denzelven: hoog en breet

als bet zelve.

68 Nog een zeer uitvoerig Stukje, verbeeldende een Win-
tertje , ryk geftoffeert met veel Gebouwen , als ook
met Beelden, zich diverteerende op het Ys , zeer na-

tuurlyk en teder gefchildert, door denzelven\ hoog icj,

breet 14-J duimen. 160 - o
69 Een aangenaam Stukje, vertoonende een Gezicht van

Goudesburch , beftaande in een bergagtig Landfchap
met een Rivier doorfneeden ; geftoffeert met Beeldjes

en Scheepjes , voor 't overige zo uitvoerig gefchildert

of het ge'amailleerd was, door Herman Saftleven, hoog

8|, breet 11 duimen. 100 - O
70 Een fraay en bergagtig Landfchap, ryk ge-*

ftoffeertmet eenige badende Nimphen,door
duimen.Jan Glauber , hoog 15, breet

71 Een dito Landfchap, zynde een wedergaa > 86
van het vorige, dog de ftoffagie verbeel-

dende een ruil: van de Jagt, door denzel-

ven
; hcog en breet als H vorige.

72 Een uitneemend fraay Stuk, verbeeldende een doode
Haas , hangende met zyn eene Looper aan een Tak van
een Boom; voorts voorzien met eenig Jagttuig en een

doode Patrys met ander klein dood Gevogelte; einde-

lyk een fraay ver verfchiet met een Gebouw &c.,door

Jan Baptift IVeeninx ; hoog 37 7 breet 29* duimen.

275-0
73 Een diergelyk Stuk, verbeeldende een doode Haan , be-

nevens een bonte doode Faifante-Haan en een Duif en

ander klein dood Gevogelte: verders een Landfchap en

eenige Druiven en andere Vruchten; door denzelven,

deeze beide Stukken zyn zeer kragtig en uitvoerig ge-

fchildert , zo goed als ze van hem bekend zyn; hoog
en breet als H vorige. 200 - o

74 Een plaifant Stuk, verbeeldende een groo-"

te roode Haan, benevens een Goudlaaken-

fe en een zittende witte Hen; voorts di-

Verfe
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410 - o

verfe ïoopende Kuikens en eenige Duiven,

zittende boven op een Schutting , door Mel-

chior Hondekoeter ; extraordinair wel gefchil-

dert, eninzyn befte manier en tyd; hoog

33 , breet 41^ duimen.

75 Een dito weergaa, zynde twee vechtende

Haanen , benevens een zwarte Hen met
Kuikens , en een Goudlaakenfe Hen op
een Trap zittende: voorts in fraaiheid en

kunft het ander evenaarende , door dcnzel-

ven; hoog en breet als
y
t voorgaande.

76 Een Stuk, waar in diverfe levende Watervogels, en
Eende Kuikens; benevens eenige andere Watervogels,
door denzelvew, hoog 25, breet 30 dutmen. 37-0

77 Nog een Stukje , met een doode Patrys en eenig

doodt Gevogelten, benevens een levend Hondje en di-

vers Jagttuig ; zeer fraay in de manier van ïVeeninXy

door denzelven ; hoog 26 , breet 22| duimen.

41-0
78 Een zeer kundig Stukje met allerhande levend Gevo-

gelte in 't klein, waar onder twee Paauwen, een Kal-

koen, Zwaanen, Oijevaar en meerander Gevogelte,

op een kopere plaat \ zeer teder en extra uitvoerig ge-
fchildert, als of het geamailleerd was, door 'Jan van
Kesfel; hoog/l, breet 12I duimen. 77 - o

79 Een fraay Landfchapje , geftoffeert met diverfe Schaap-

jes, een leggende Herder met zyn Hond, en in 't ver-

ichiet een Kerkje, door Adriaan van de Velde; hoog
io£, breet 12I duimen. 77 - o

80 Een Stukje , verbeeldende een fraaife Ruïne met een
Brug, die onder dooreen fchoon Landfchap doedzien:
voorts geftoffeerd met Beeldjes; alles even delicaat en
uitvoerig gepenfeeld, door Jan van Haansbcrgen; hoog
tcJ, breet 12 duimen. 51-0

81 Een aangenaam Bergagtig Landfchapje, met een Rivier

doorfneden : op den voorgrond eenige {honken van
Boomen en Duinzand; voorts geftoffeerd met diverfe

Beeldjes, extra fraay, dóór Jan IVynants; hoog 13 ,

breet 10 duimen. 70-0
82 Een dito Landfchapje, vertoonende een oude Ruïn,

een Gebouw en hogen Berg; in 't verfchiet een Water-
tje met Scheepjes ; voorts aardig geftoffeerd met Beeld-

jes



2 66 Catalogus van SchiUcryen.

jes en Beeftjes, door Dirk Dalens; hoog 13, breet io^
duimen.' 15 - 15

83 Een overheerlyk Stuk, vertoonende een oud Vrouwtje,
met een Bril op de Neus, reinigende het Hoofd van
een jongetje, voor haar zittende met het hoofd in haar

fchoot: (taande aan haar eene zyde een Drieftalletje,

daar op een fraay Kannetje en een (tuk Brood; aan de
andere zyde een Wolfpinnewiel , en meer voorwaarts
een Vat, leggende op een Stelling, met een Kraan daar

in , en op het vat een Kool : in
?
t verfchiet ziet men

de Man in het Getouw zitten te Weeven: zynde het

licht, komende van ter zyden door een Venfter, zoo
aardig verkozen, dat het een zeer natuurlyke uitwer-

king doed op het Vrouwtje en 't Kind) voorts is alles

zo verftandig geordineert, correót en uitvoerig gefchil-

dert als of het van Dou was , door Dominicus van Tol ;

hoog 16, breet 13 duimen 445 - o
84 Een voortrefFelyk Stukje, vertoonende een aardig oud

Vrouwtje op zyde te zien, hebbende een Borrelflesje

op haar Schoot, naaft haar een jannetje , dat in de
eene hand een Borrelfchaaltje, en in de andere een bran-

dend. Pypje heeft: wyders voor het Vrouwtje een half

Vat, daar een Papier met Tabak op legt en Vuurteft by
ftaat: in 't verfchiet is een Schoorfteen , alwaar twee
oude Mannetjes by den Haard zitten; en op de voor-
grond zit een witte langhairige Hond; kunnende van dit

{tukje gezegt worden, dat de Meefter zich zelve daar

in overtroffen heeft , als nooit fchooner gezien zyn-

de door Jacob Torenvliet \ hoog i6§, breet 13 duimen.

211 - o
§5 Een Eoere Binnehuys , waar in een Gezelfchap van

Boeren en Boerinnen, voordien met andere Stoffagie,

op een koper*è plaat gefchildert, en zo fchoon gekop-

peld van couleuren , als of het van Oflaade was , door

Kornelis Bega; hoog 13, breet 15-5 duimen. 156 - o
£6 Een oud Mannetje, zittende by een Tafel, enleezende

de Courant met een Bril op de Neus ; zeer curieus en

uitvoerig gefchildert, door Job Berhheideny hoog 6\>
breet 5 duimen 27-0

&7 Een fraay ftukje Toogsgewys, verbeeldende een Man-
netje en een Vrouwtje; de laatfte zittende in een aar-

dige Acne op een Stoel met de eene arm over denzel-

zelveflj
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zeiven , houdende daar mede een Glaasje Wyn om
hoog, by een Tafel daar een Wynkan en een Schotel

met Oranje Appelen opftaan , en ruftende met de ande-

re hand op haar Knie: achter haar ftaat een Mannetje,
die zyn Hand met twee Vingers om hoog , boven haar

hoofd houdt : voorts zeer delicaat , kragtig en uitvoerig

gefchilderdt , door Matton; hoog 8J, breet 6% duimen.

74 " P
88 Een dito tot een weergaê , zynde een Vrouwtje dat in

een Watertje haar Voeten zit te wasfehen; waar by een

Boertje zit, met een Pypinde Mond, dat haar dreigt

met Water te hoozen , waar op zy hem met haar Muil
in de handt weder dreigt omhemzulks te beletten, door
denzelven

;
hoog en breet als vorige. 57 - o

89 Een fraay Stukje, vertoonende twee Jongetjes in een
Nisje, met Wyngaards-Bladen verfierd; het eene met
een Mofle-potje in de hand , daar hy de jonge Mosjes
fchynt uit haaien ,

tervvyl 't andere Jongetje daar deel

in fchynt te willen hebben: behalven deeze een aardig

Kooitjen , ftaande op 't onderfte van de Nis , daar zyn
Mutsje by legt, &c. zynde alles zeer delicaat en uit-

voerig gefchildert , door Louis de Monie; en zo goed
als van dees vermaarde Meefter te vinden is

;
hoog 10,

breet 8 duimen. 105 - o
90 Een extra kunftig Stukje, zynde een Binne-vertrek waar

in een Meisje ftaat te fchuuren: voorts veel ftoftagie

van bywerk, en alles in zyn aart zo wonderbaarlyk
uitgevoert, als te bedenken is , door, of in de manier
van Slingeiant; hoog 7*, breet 6% duimen. 85-0

91 Een biddend Vrouwtje, halverlyf met opgeheven han-

den, zeer devoot, en tegens over haar een Kruyciflx

:

zy is zeer rykelyk gekleed en heeft over het Hoofd een
rood fluweele Kapje met een goude Kant: alles zeer;

uitvoerig, in de manier van£)ou; hoog 7*, breet 55
duimen. 18-10

92 Een Mannetje, dat 'er zeer vergenoegt uitziet, hebben-
bende een groote Bierkruik in zyne Armen, uifvoerig

en fmeltend gefchildert, door van der Sluys; hoog 5^ ,

breet J duimen. 26 - o
93 Een fchoon Land- en ftil Water-Gezigt met diverfe

Schepen, zoo groote als kleine, leggende aan eenfoort

van Steiger, en beladen zynde met Goederen en Men-
fchen

;



268 Catalogus van Schilderyen.

fchen : op de voorgrond een Man in 't Water {taande

en Visfende met een Schepnet; in 't verfchiet, dat ex-

tra fraay is, nog diverfe opkomende Scheepen, alles

van een goede uitwerking, door Adam Pynaker; hoog
iój , breet 22 duimen. 275 - o

94 Een extra fraay hoog bergagtig Landfchap , met een

Water aan den Voet van een Berg, benevens een be-

laade Schuit met diverfe Figuuren, en op den Voor-
grond een fraay roodagtig Osje, daar by een ftaande

Mannetje en leggend Vrouwtje; voors op den Berg een

Groep met Satyrs op een oude Pcdeftal , zynde zeer

Zonagtig en warm gefchildert, door denzehen; hoog

17, breet 19 duimen. 205 - o
95 Een vermaaklyk en fchoon Landfchap met diverfe Boe-

re Huizen in 't verfchiet; op de voorgrond aan de eene

zyde een zittende Bedelaarfter met een Kind op de rug

en een ander naafl haar ; aan de andere zyde twee
Koeijen , de eene leggende en de andere ftaande by
een vervalie Schutting: maakende onder anderen het

Zonagtig 1

ligt in dit Stuk een fchoone werking, door

Dirk Rafeljz Kamphuizen, hoog 18, breet 231 duimen.

150-0
96 Een Battaille of Rencontre onder de Cavallery ; zynde

dit Stuk zeer kragtig en vol vuur gefchildert, en zo uit-

voerig, dat het een Stuk van Wouwerman evenaard,

door "Jan van Huchtenburg; hoog 16, breet 24 duimen,

107 - o

97 Een uitvoerig Stukje , verbeeldende St. Maarten te

Psard, toonende zyn milddadigheid aan diverfe behoef-

tigen: zynde het een en 't ander, hier in voorkomen-
de, zeer groots en fraay gepenfeeld, door Pieter .van

Bloemen; hoog 28, breet 24 duimen. 55 - o
98 Een Stuk, verbeeldende Salomons Afgodery , omringt

van zyne Bywyven : zynde zeer kragtig en helder , als

mede uitvoerig gefchildert , en extra plaifant van co-

loriet, door Solimene; hoog 30I, breet 36^ duimen.

350 - o
99 De Vlucht naar Egipte, zynde zo wel Maria en het

Kindje, als Jofeph met het Ezeltje, zeer fix en uitvoe-

rig gefchildert , door Philip Lauro; hoog 5! , breet 5!
duimen. 17 - 10

ïoo Een extra fraay en natuurlyk Kaarslicht, ftaande met
zyn



Catalogus tan Schilderyen. 269

zyn Blaaker op een Tafel, waar aan een Vrouw zit

te flaapen met een Boek op haar fchoot : aan de ande-

re zyde een Jongetje, zittende Pap of Melk uit esn
Potje te Eeten, met een vergenoegd weezen, en zo
attent na het flaapende Vrouwtje ziende , dat zelfs de
Pap uit zyn Lepel ftort: voor deze Perfoonen ziet

men een Haardftede met een zeer natuurlyk Vuur ,

en naaft het zelve een Doofpot; alles even kurieus en
verftandig uitgevoerd, door Gerard Jan Palthe; hoog

182 , breet 15J duimen. 205 - o
101 Een ander fchoon Kaarslicht, vertonende het Pour-

trait van den Schilder , zittende aan een Tafel met een,

Tekenpen in de hand, en op dezelve een Kunftboek
en eenige Papieren, benevens een pleifter Borftbeeld

op een Pedeftalletje : dit Pourtrait, dat zeel wel gely-

kent , word door het Kaarsligt van onderen opgedaagt;

weshalven de Hr. van Gooi in zyn Eerfte Deel der

Nederlandfche Schilders en Schilderesfcn pag. 471. daar

van zegt , dat het op een zeldzaame wyze moet ge-
fchildert zyn, door denzelven \ hoog ijj, breet 12
duimen. 20-0

102 Een fraay Gezigt in den Haag , naar de Korte Vyver-
berg toe te zien, langs de Gebouwen van het Binnen-
Hof; zynds zeer ryk geftoffeert , verbeeldende Prins

Willem de Derde uitrydende ter Jagt, met zyn Edel-

lieden te Paard en Pagies te voet : gaande vooruit een
belaaden Muil- Ezel, en een Jager met diverfe Hon-
den : zynde voorts een zeer aangenaam Zonneligt

,

door Gerard Berckheide\ hoog 13, breet 15 duimen.

85 - o
102 Een zeer aangenaam berchagtig Landfchap, heel fraay

befchaduwt door de Zonnevallen , door Fred. deMou-
cheron : geftoifeert op de Voorgrond met een Heer en
Dame te Paard, benevens een Jager te voet met twee
Honden: wat verder op eenige Beeldjes met een drift

van Koeijen en Schaapen, door het Water gaande:

zynde deze ftoflagie die extra fchoon is, door Adriaan
van de Velde ; hoog 14, breet 20 duimen. 95-0

104 Een overheerlyk Stuk, vertonende op een bezondere

natuurlyke wyze een Brand van een Kerk, een Slot

en andere Gebouwen, ftaande aan een Water, waar
in diverfe Schuiten metMenfchen, en in

?
t verfchiet

op
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op een Brug een groot gewoel , zynde elk, zo te Wa*
ter als te Land, met allen yver bezig, of tot blusfing

van den Brand, of tot berging van zyn Lyf en goed;
door Aart van der Neer , alles zo lchoon als ooit van
hem gezien is ;

hoog 24^ , breet 22 duimen.

210 - o
105 Een zittend Mans-Perfoon, omtrent van voren te zien,

met de eene arm over de Leuning van zyn Stoel, ruf-

tende met de Elleboog op een Tafel, en houdende
een Pyp in die zelfde hand, en de andere Arm in de
Zyde gezet, makende aldus een fchoone A6tie: zyn-
gekleed op de Spaanfche wyze met een rood zyde
Wanbuis, en met een Sluijer groots over den Arm
en Schoot geflagen , en op het Hoofd een rood Flu-

weele Mutsje ; op de Tafel ftaat een graauwe Bierkan

en een aarde Konfooitje met Vuur , en daar nevens
legt een Papier met Tabak en eenige Zwavelftokken

,

gefchildert in 't jaar 1682, door Tullius-, hoog 13J,
breet 10J duimen. 14-0

106 Een Gezigt van een gedeelte der Oude Kerk te Amf-
teldam, van binnen langs de Weftzyde en het Orgel

heen te zien naar den Predikftoel , voorzien met een

ryke ftoffagie van allerhande Beeldjes; alles zeer na-

tuurlyk met een Zonnelicht, dat 'er kwik en aardig in

fpeeld, gefchildert, door Emanuël de Wit', hoog 17^,
breeti 2| duimen. 63-0

107 Een wonder fraay Stukje, verbeeldende den Kerker
te Philippis, waar in Paulus en Sylas gevangen zitten,

en door een Aardbeving ontboeid worctan , waarom de
Stokbewaarder , meinende *ie Gevangenen ontvlugt

waaren , zich wilde dooden , doch door 't geroep van
Paulus daar in verhindert, wierd : zo als te leezen is

Handel: XVI; vs; 25. tot 30. Zynde dit Siukje voorts

extra uitvoerig en door het licht van een Toorts zeer

kundig en natuurlyk verbeeld, gefchildert in 't jaar

1602, door H. van Steenwyk; hoog 10 , breet 13^
duimen. 60

108 Een fraay oud Mans Borftftukje in 't Profil te zien, met
een Grys Baardje, en een Floddrigge Hoed op, alles

zeer doorwrocht en kundig gefchildert , door Izadk
van Ofiaade\ hoog , breet 1 duimen. 15 - o

109 Een oud Vrouwtje, zittende op een Stoel aan een Ta-
fel,
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fel, waar pp (laat een Schoteltje met gebakke Both-

jes, bedekt met een blaauw geüreept doekje , dat zy
opligt: ze :r uitvoerig gepenfeeldt , door Nkólaas Rei~

nenburg; hqogd^;, breet n duimen, 13 - 6
110 Een fraay Pourtrait van een Officie;, balver Lyï, in

eenleere Kolder, met een Sjerp om de midden: heb-

bendé zwart kroes hair met een Hoed op hel hoofd

,

. een kante Kraag orn, en diergelyke Manchetten aan

de handen: in een manhafte gelralt^. veroeeH, mende
eene hand in de zyde , door Frans Hal; ;

hoog 31^ j»

bieet 25i duimen. 81 - o
111 Een ander Stukje, verbeeldende, in éen r

rond », een lagchend Joj gens-hocfdie, van

voren te zien, zynde een Belléblazerlje

,

door denzeiven \ hoog ïgf, breet 12 dui-

men. ^10-10
112 Een dito weergaa, zynde insgelyks een

lagchend jongens-hcofVije , dog het hoofd

eenigzints gedraaid : voorts als boven, door
denzelven \ boog en h eet als

y
t zelve,

213 Een keuriyk oud Mans Horftïiuk , met een breede

gryze Baart, en Fluweete Muts op het hoofd: voorts

ryfcelyk gekleedt met een rood Onderkleed met. Gead

gegarneerd , en verlierd met een Ridder-Order , eri

omhangen met een Mantel met bond gevoerd: zeer

helder en kragtig gefclulderd,door Goven F/mé; hoog

23 , breet 284 duimen. 31 - o
114 Een dito jong Mans Borftft.uk , met kroes bruin hair,

het hoofd bedekt met een fchilderachtige Malz , waar
door her aangezigt gedeeltelyk zeer kunftig befcha-

duwt word: alles even tranfparaut , en als het voor-

gaande gefchildert, door denzelven; boog en breet als

\t zelve.
_ 37-0

Ï13 Een extra fraay Vrouwe-Borflil.uk, zynde een Brunet
met losfe hanlokken, en gekapt op een antique wyze:
verwonderlyk doorwrocht gefchildert, en te verge-
lyken by de bede Lahaanfcbe Meeflers , door Kornelis

van Haarlem; hoog «5, breet L2\ duimen. jo - o
116 Een diro weergaa, mede een Vrouwe Borftfiuk , niet

milder dan ?
t voorgaande, zynde een fraay Hoofd in

p
t hair .gehuld, en met een takje Maagde-Mim door-

ylogten, hebbende een Ja<^-Hoorn inde hand', voorts

S als
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als 't voorgemelde , door denzelveny hoog en breet als
H zelve. 10 - o

117 Een oud Mans Hoofd met grys Hair en*

zwaare gryzen Baard , het Hoofd een wei-

nig voor over bukkende , en een zwart
Calotje op ; zeer kunftig en kragtig ge-

fchildert, door Abraham Bloemaert; hoog

14, breet lof duimen. ^ 10 - O
118 Een dito oud Vrouwe Hoofd, omtrent op

zyde te zien , extraordinair natuurlyk van
Weezen, en voorts zeer kunftig en krag-

tig als 't vorige gefchildert, door denzel-

ven ; boog en breet als V zelve.

119 Het Pourtrait van den Heer Carpfer , Chirurgas te

Hamburg , zeer eel en uitvoerig gefchildert , door
Denner\ hoog 17, breet 14 duimen. 10 - 10

120 Een fraay Stukje van Renaldi, die een Difcipel van
Vouët is geweeft , vertoonende een Borft-ftukje in

zyn Nachtrok, wordende gehouden zyn eige Pourtrait

te zyn; hebbende eenigzints gryze Hairen en een bon-
te Mutz op het hoofd : zeer fix en Meefteragtig gefchil-

dert ; hoog yi , breet 6 duimen. 15 - 15
12 i Twee dito Stukken, verbeeldende de Hoofden der

Apoftelen Petrus en Paulus, levens groote; de eene
omtrent van voren, met grys Hair, naakte kruin en
zware gryze Baard: dc andere vlak op zyde te zien,

insgelyks met grys Hair en een kroeze gryze Baard;
beide zeer kragtig gefchildert, en zo kunftig als of ze
geboetzeerd waaren,door Spanjolet

-

9 oï in zyn manier;

hoog 15, breet 12J duimen. 9-0
122 Het Pourtrait van Matthys Wulffraaden van een zy-

ner Vrienden, in eén Nis of Venfter {taande, beide

met een lagchend Weezen : De Schilder , een blaau-

we Mutz met een bonte rand op hebbende en in zyn
Nachtrok zynde, houd met de eene hand - denzelven
voor het lyf toe, en wyft metde andere hand op iets na
buiten; waar by zeer Meefteragtig is geobferveert de
Verkorting van die Arm en Hand: de Vriend komen-
de ter zyden als over zyn Schouder zien, fchuiftmet
de eene hand een Gordyn weg; alles zeer wel uitge-

yperdt, door hem zelfs ; hoog 15, breet 12 duimen.

14 - T5
Een
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Ï23 Een extra fraay Stukje , vertonende een

lagchend Jongetje, fpelende op een Rom-
melpot, te zien door een Nis, met eeni-

ge Gebouwen terzyden : zynde hy heel

aardig opgefchikt met een wit Kleedje ,

hangende aan de Gordel een rood aarde

Kannetje, en op 't hoofd een rood Flu-

weele Mutsje , waar op een Vosfeftaartje

ftaat als een pluim , en aan de zei een

houte Lepeltje zit : alles zeer uitvoerig

,

door een onbekend Meefter; hoog % , breet

6 duimen.

124 Een dito weergaa, zynde een jong Offi-

ciertje met een Ringkraag, en een Sjerp

omhangen , op het hoofd een Fiuweele
Mutsje met diverfe gecouleurde pluimen

:

zeer fix, uitvoerig en meefteragtig gefchil-

dert,door denzelven\boog enbreet ah H vorige.

125 Een fraai toogsgewys Stukje , zynde een Kaarslichtje si

verbeeldende een Meisje dat een brandende Kaars in

een Lantaarn wil zetten: zeer uitvoerig gepenfeeldt

,

naDou; hoog 6, breet 4I duimen. 15-0

BYVOEGZEL.
126 Een kapitaal en overheerlyk Stuk , verbeeldende een

groots en wonderbaarlyk Gezigt van een Landfchap^
beftaande in Bouwlanden, Hooylanden en Bofehka-
iiën, tot in de verfte uitgeftrektheid;uitneement fraay

geftoffeert met Menfchen, Paarden, Koeijen , Wa-
tervogels, &c. voorzien met een kundige Lucht, waar
in een heel natuurlyke Regenboog gezien word: op
den Voorgrond ziet men een Man tusfchen twee Vrou-
wen gaan, waar van de eene een kopere Melkkan op
het hoofd, en de andere Vrouw een diergelyke in de
Arm draagt; aan de rechter zyde een Boere Hooywa-
gen met twee Paarden daar voor, zittende de Boer op
een der Paarden: wat verder op, een Groep daar men
aan ?

t Hooijen is, en daar insgelyks Wagen en Paar-

den by zyn : Ter flinkerzyde van de gaande Perfona-

gien, omtrent het midden van 't Stuk , een Groep van
S 2 Koei-
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Koeijen , (taande gedeeltelyk in 't Water, waar by
de befpiegeling uitnemend fchoon en natuorlyk gezien

word ; wat verder op aan die zyde diverfe Watervo-
gels , zo in als buiten het Water , door Petrus Paulus

Rubbens; alles even heerlyk en natuurlyk uitgevoerd,

en in die kracht van kouleuren, waar in die groote

Meefter altoos heeft uitgemunt , hoog 36, breet 47
duimen. 1570 - o

127 Een Stukje van Pauk Bril , dat genoegzaam zon-

der weergaa is, verbeeldende den Heiland daar hy de
Duivelen uit de Bezeetenen laat vaaren in de Zwy-
nen: zynde een fchoon Land- en Water-Gezicht; op
den Voorgrond werden gezien een meeuigte van Beel-

den van allerhande foort , ftaande en zittende : De Hei-

land gebiedender wyze beftraft de Duivelen in den Be-
zeetenen, welke door twee Perfoonen werd vaftge-

houden , waar agter de Herders met de Zwynen ge-

zien worden ; ter rechter zyde is Gebergte van boven
inet een Gebouw en diverfe Beeldjes en Beeftjes daar

af koomende : Ter linker zyde eenig Gebergte in -t

verfchiet. Zynde dit Stuk, als voren gezegtis, weer-

galoos, voorts zeer uitvoerig, teder en kragtig ge-

fchildert op een kopere plaat ; hoog lp| , bi eet 14
duimen. 200 - o

22S Een Stukje, verbeeldende de Hiftorie van den jongen

Tobias met den Engel in een Landfchap > èooxAdam
Elsbaimer, zynde als iets zeldzaams een recht Origi-

neel Stukje van dien Meefter , en genoegzaam bekent

door het Prentje

,

gevonden wordende onder het werk,
beftaande in zeven Stuks , van Goudt gegraveerdt.

Zynde voor 't overige zeer delicaat en edel gefchil-

dert op koper, in breet ovaal formaat; hoog 10, breet

14! duimen. 255 - o

<3P

CA-
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagetaaten door wyten Mevrouwe Douariere de Proli , &c.
Verkogt in Wisfel-Geld, den 23. Augufii 17Ó2.

binnen Antwerpen.

1 TT*EN fchoon Stuk, zynde een Lieve Vrouw met 't

J2j Kindtje,door Carlo Maratti\hoog 3 voet 4 duim,
breet 2 voet 5 duim. 103 - o

2 Een Magdalena , extra fchoon, door GuidoReni; hoog

3 voet duim , breet 4 voet 1 duim. 117 - o

3 Een zeer fchoon Italiaans Stuk, verbeeldende een Har-
der en Harderinne; hoog 1 voet 5 duim, breet 6 <yo#

2 Jwwi. 132 - o
4 Een St. Hieronimus , door Dominiquin ; hoog ó voet

6 duim , breet 5 voet. 70-0
5 Een Stukje, verbeeldende de H. Drieyuldigheit, door

Albano; hoog 8, breet 7 duimen. 65 - o
(5 De Geboorte Chriiti,door Lw^j Jordaans^hoog I i>oe£

2 duim, breet 1 3 Jw/m. 5r - o
7 Lot met zyn Dogters, door Michel Angelo da Caravag-

gio; hoog 4 i/otf 1 duim, breet 5 ó duim. 40 -

8 Socrates zeer fcfrqon, door Spagnoter, hoog 3 2

Jw/m, breet 2 voet 2 dwtm. 37 - o
9 Een Heilige Famielle,uit de School van Rapbaël\hopg

2 voet 3 3aim, breet 1 voet. 30 - o
10 Het zelve nog eens. 37 - o
11 Een St.Laurentius op den Roofter, uit de School ya^i

Titiaan; hoog 2 voet 6 duim, breet 2 voet. 10 - o
12 Twee zeer plaifante en fchoone Stukken, zynde Zee-

Gezigten, door F. Millê\ ieder hoog 2 voet 5 Jwim,
breet 3 voet 3 Ju/m. 130 - p

13 Twee Stukjes , zynde twee Boere Kermisfen vol ge-

woel, door Michau: hoog 2 voet 6 duim, breet 2 voet.

180 - o
14 Een Lieve Vrouw met een Kindtje en Engeltjes, door

Bourdon; hoog 1 voet J cfaim, breet 1 voet 2 duim.

33 -

S 3 30 ver-
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15 Een Kruiscifix, door P. P. Rubbens; hoog 3 voet 6 \

duim, breet 2 voet 6 duim. 103 - o I

16 Een Pourtrait van Albertus: uit de School van denzei- \

ven. 50-0
17 Een extra fchoon Mans-Pourtrait , door Anthoni van

Dyk. 260 - o
18 Een Kruiscifix met de Lieve Vrouw en St. Jan, door

Rottenbamer: zynde de grond en 't verder bywerk ,

door den Fluweelen Breugel ; hoog 1 voet 10 duim,
breet 1 voet 5 duim. 160 - O

29 Twee Kabinetftukjes, door den ouden Mieris; ieder hoog
7 Jtt/m ruim , breet ó Jw/m. 220 - o

20 Een dito Stukje met drie vechtende Boertjes, door A-
driaan Brouwer; hoog 9, breet 7 duimen. 105 - o

21 Een fraay Stukje, verbeeldende de Schaaking van Pro-
ferpina, door van Baaien; hoog 2 owef, breet 2 voet
6 duim. *jq - o

22 Een zeer fchoon Stukje met Koekjes in de Weide, door
Adriaan van de Velde ;

hoog 1 voet 4 duim, breet 1

voet 8 Jwim. 148 - o
23 Twee Zee-Vaarten, op een witte grond, door fVillem

van de Velde den oude; hoog 3 voet 3 duim, breet 4
voet 8 duim. 201 - o

24 Een dito., door denzelven; hoog 2 uoe* 6] duim, breet

3 o?o£* 8 Jtt/m. 41-0
25 Een dito, door denzelven; hoog 3 i?o# 1 dw/m, breet

4 voet 2 dfuwz. 21 - o
26 Twee extra fchoone Landfchappen , met Zee- en Wa-

ter-Gezigten , door Robbert Griffier; hoog 2 voet ruim ,

breet 2 <uo£* 5 dw/ra. 200 - ó
27 Een dito fchoon Landfchap met Water , geftofFeert met

Koeitjes , en andere Beeftenen Figuuren, door Adam
Pynaaker

;
hoog 1 voet 8 duim , breet 2 voet 3 duim.

160 - o
28 Twee Italiaanfche Zee- Stranden, door Adriaan van der

Kabel; hoog 2 voet 6 duim , breet 3 voet 7 duim.

29 - o
29 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Gevangenisfe van

St. Pieter, door Abraham Jansfens, zynde het kapi-

taal fte van hem bekendt ; hoog o voet, breet 7 i;oe* 2
160 - o
30 Een
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30 Een Chriftus-Beeld , door denzetven ; hoog 3 voet 7
duim, 7 duim, breet 2 uoef 6 Jwiw. 20-10

31 Een Heilige Familie , door Johannes Erasmus, (anders

de Jonge) Quellinus: hoog 6 voet 2 duim, breet 7 voet

3 Jwwz. 28 - o
32 Een Geboifeerde Kamer, reprefenteerende vier Hifto-

rien uit het oude Teftament , door Erasmus Quellinus

den oude. 105 - o

33 Een Pourtrait van een Man zittende in een Stoel, zeer

fchöon, door Jacob Jordaans. 40-0
34 Een kapitaal Stuk met dood Wildt, door Veter Boel;

hoog 6 voet, breet 8 voet 5 duim. 27-0
35 Een Land-Battaille , door J. B. Vermeere\ hoog 5 voet

9 duim, breet 6 voet 5 duim. 18 - o
36 De Martilizatie vanSt. Joris, door Gerardt Maas \\\oog

6 voet 5 duim , breet 3 voet 2 duim. 12-10
37 Een Kinder Pourtraitje , door Rembrant van Rhyn.

21-0
38 Een Man die op de Moefel fpeelt , door Honthorfl.

10 - o
39 Een fraay Landfchap , door Neyts. 40-0
40 Een Landfchapje, door Momper en Breugel. 17 - o
41 Twee Landfchapjes met Koetjes, door P. Colonia.

36 - o
42 Twee Laudfchapjes , door Vincent van der Vinne.

ï 15-5
43 Twee Zee-Gezigten , door Kafteels. 15 - o

44 Twee Rhyn-Gezigtjes, in de manier van Griffier.

15-0
.45 Twee Hiftorie Stukjes uit Ovidius, door van Hat.

16 - o
46 Twee dito's, door denzetven. 12 - o

47 Twee Stukjes, zynde een Man, en Vrouw, fpeelende

op de Fluit , door Dirkfens. 14-0
48 Twee dito's van Flora met Vrugten , door Steenlandt.

19 - 10

49 Een Boere Kermis, door Nolkens. 16-0
50 De Jefuiten Kerk te Antwerpen, door J. Peeters.

11 - 10

51 Een St. Hieronimus in Penitentie , door een onbekendt

Meefter. 11 - 10

S 4 32 Een,
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52 Een Stuk, verbeeldende, den goeden Herder, doof
denzetven. 16 - o

53 Een dito, verbeeldende het Hoofd van Cirus. 13-5
Een Pourtrait van Haare R. K. en Kon. Majeftelt, tot

Wet-nen ge^childert. 30 - O
55 Een Pourtrait van een Koninginne van Engelandt,.

fchoon gefchildert. 18-0

CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Ver 'tegt m YVisfel- Geldt , den 25. Augujli 1762. binnen

Antwerpen,

1 npWEE Stukken, d'eene de Kerk der Cathedraale

1 van Antwerpen, en d'ander van den H. Petrus

te Romen, door^. Peetcrs , hoog 2 voet 4 duim, breet

3 vpêr. 50 - 10
2 Een Bóeren-Gevecht, door P.P.Rubbens; hoog 1

8 mam, breet 2 we/ & duim. 100 - p
3 Een Stuk met verfcheide Engelen met Vrugten , door

denzetven; hoog 3 uoe/ 2 dw'm, breet 5 voetf 4 duim.

142 - o

4 Een Groenvrouw met Vrugten , de Vrouw door denzet-

ven. en dc Vrugten door Sneyers; hoog 5 5 dw/m,

breet 7 fiptf 5 2wim. 130 - ü
5 Een fraaije Schets, zynde een Hemelfche Blydfchap,

door denzetven; hoog 1 voet 2 duim , breet 10 duim.

27 - 10

6 Een dito Schets , zynde twee Worftelaars , door den-

zetven; hoog 1 voet 9 breet 1 voet' 2 duim. 21 - 5
7 Twee fraaije Pourtraitten , door Anthony van Dyk ;

hoog 4 voet, breet 3 voef 5 duim. 201 - o
8 Een Kruisdraaging Chrifti in 't graauiv , door denzei-'

ven; hoog ï ^0^7 dwim, breet 1 voe* 3 duim. 60 - o
p Een Lieve Vrouw met haar Kindje, mede in

r
t Graauiv ,

door denzetven, hoog 1 uew 4 üfuwz, breet 1 voet 1

dw/m. 19 - 5

p Kindertjes met Vrugten
? door denzetven; hoog 6 voet ,

breet 4 wc) 8 Jw/tw, 4P - o
11 Een
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11 Een Jongens Pourtraitje, door denzelven; hoog I voet

5 duim, breet i voei 2 duim. 33 - o
12 Een fraay Vrouwe ir'qurtrau met twee Kinderen ; door

de Vos; hoog 3 a;o£* 4 Ju/'m, breet 3 voer 2 duim.

13 Pe Mirakelen Chrifti, door David Vinkebooms; hoog

1 voet 7 breet 3 voet. 151 - o

14 Een Bloemftuk , door J. van Huyfum ; hoog 2 uoe*

1 tó, breet I voet 5 Jairo. ioo - o
15 Twee Landfchappen met Figuuren, door Anthonio Lo-

catelli; hoog 2 wotf 9 daim, breet 4 votf b dw/w.

16 Een Landfchap met Figuuren , door den Megcheifm
Buysmans; hoog 5 a;o# 3 duim, breet 4 votf 5 du/ra.

17 Een Pomona en Vertumnus in den Hof, zynde den Hof
door A. Reerinks , en de ftofïagie door Franch; hoog
1 uoe/ 4 da/7?2, breet 1 10 du/m. 60-0

18 Een Doel-Geichut, door Abraham Teniers; hoog 4,
breet 6 voeten. 54 - o

19 Vyf Boere Binne-Huifen, verbeeldende de Vyf zinnen,

door of in de manier van OJtaade of Brouwer , hoog

9 duim, breet 1 voet 2 d«/ra. 104 - o
20 Een gekruifte Chriftus tusfchen de Moordenaars , door

Seb. Franks \ hoog 1 voe( 6 duim, breet 1 voet 1 duim.

3Ö -

21 Een Eetmaal, door denzelven; hoog 1 voet 4 duim,
breet 2 uoe*. 19 - o

22 Een Maria met het Kindje op haar Schoot, door van

Ooft-, hoog 3 voet 7 duim, breet 2 voet 7 dwwz.

36 - o
23^ Een Kersnagt, door denzelven, gefchildert in de ma-

nier van Rubbens; hoog 4 voa 2 dtw?z, breet 3 voet

2 dw/m. 23-0
24 Twee Stukjes, zynde een Winter en een Somer, door

J. van Breda ;
hoog9 duim , breet 1 voet 1 dw/m. 43-0

25 Een Sinte Maarten, door denzelven ;hoog 9 dw/m, breet

1 votf
.
1 didm. 27 - o

26 Een Stukje met Beeftjes, in de manier van van Ber-
" chem; hoog 1 voet 3 gpjfgiy breet 1 voet 8 daim.

255 - o

O

53

3 1 -

27 Een
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27 Een Landfchap, door Rembrant; hoog 1 voet 6 duim,
breet 1 voet 3 duim. 25-15

28 Een Mans-Kop , door denzelven; hoog 1 voet 10 duim,
breet 1 voet 5 <&/m. 24-0

29 Twee Pourtraitten zittende in Leun-Stoelen , door J.
Jordaans; hoog 5 voet 3 Jwim , breet 4 uo#.

20 - o
30 Een dronke Silenus met Saters , door denzelven , na

Rubbens; hoog 2 voet 8 duim, breet 3 voet 8 Ju/m.

32-0
31 Een Vrouwe-Pourtrait , door P. van der Elfl ; hoog

2 voef 4 dwzm, breet 1 voet 8 dwim. 20-0
32 Een Doétor, door Thomas Wyck; hoog 10, breet 8

duim. 20-10
33 Een Stuk met Wildt, door Boel; hoog 2 voet 5 dw/m,

breet 3 voet 3 Jw/m. 26-0
34 Een Stukje met Vogels en Beeften, door Roelant Xa-

very; hoog 10 duim, breet 1 voet 5 duim. 20-0
35 Een dito met Vogels, door Kleutix; hoog 9 daim, breet

1 voet 2 du/ra.
' 16-10

3Ó Een hangend Varken met drie Rheën , door den ouden

Snyers; hoog 6 voet 6 duim, breet 4 voet 2 duim.

29-5
37 Een Baanftroopery , door P. Snyers ; hoog 3 voet 4

duim , breet 4 voet 1 duim. 23 - o
38 Een Gallerei met Figuuren, door Paulo Veroneeje; hoog

3 voet l duim , breet 4 voet 8 du/m. 52 - o
39 De Offerhande van Abram, door denzelven ;hoog 1 voet

9 di£/'m, breet 1 voet 3 dwwz. 19 - o
40 De Uitdryving der Veikoopersen Koopers uit den Tem-

pel, door denzelven; hoog 2 voet 7 duim, breet 2 voet

2 duim. 24 - o
41 De Vreede, door Raphaêl; hoog 3 voet 5 Jw/m, breet

4 uoe* 6 dw/m. 36-
42 De Roomfche Liefde, door, of in de manier van Span-

jolet ; hoog 5 uoef 6 duim , breet 4 voet 2 du/m.

39-0
43 St. Hieronimus, door Dominiqüin; hoog 4 voe* 3 Jtww,

breet 3 voet 4 dw/m. 21-0
44 Een Engel- bewaarder, door denzelven; hoog 1 voet 8

du/m, breet 2 a?o# 3 duim. 17 - o

45 De
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45 De affcheit des Engels van Tobfas , door Salvator Ro-
fa ;

hoog 3 voet 2 duim, breet 2 voet 4 dw/'m. 23-0
46 Diogenes in de Ton, door Carlo Lotti; hoog 5 8

dw/m, breet 4 uo# 8 dwj'm. 18-10
47 Jefus met St. Jan, uit de School van Rubbens; hoog 4

i;oef ) breet 5 uo££ ó dwira. 46-0
48 Sint Jobs Tentatie , en Marti lifatie van den H. Lauren-

tius, uit de School van denzelven;hoog 1 voet 6 duim

,

breet 1 voet 1 duim. 25-0
49 De vermoeide iEneas aanziende den Brand van Troi-

jen, uit de School van denzelven-, hoog 4 voet 8 duim*
breet 3 voet 5 duim. 21 - o

50 Een Crucifix, uit de School van denzelven-, hoog 2 voet ,

10 dw/w, breed 1 uoe/ 8 duim. 18 - 10

51 Een Leeuwe-Jagt, uit de School van denzelven; hoog

3 we* 2 Jw/w, breet 4 .voef. 17 - p
52 Een Venus en Adonis, na A. van Dyk; hoog 6, breet

6 voeten. 33 - o
53 Een Afneming van 't Kruis , door Willebords , naa den-

zelven ; hoog 8 , breet 6 voeten. 30-0
54 Een Doorne Krooning, door F. Milêe-, hoog 1 voet 3

duim , breet 1 voet 8 duim. 19 - o
55 Een Maria met een Naakt Kindje, door Simon Vouèt;

hoog 2 voet 10 duim, breet 2 voo* 5 do/m. 16-15
5(5 Een Crucifix, door 5. Le'Clercq; hoog 1 7 duim,

breet 10 dtdm. 18 - o
57 Een Landfchap met Figuuren , door Ga/per Pousfin;

hoog 2 voet 1 dw/ro, breet 1 voet 6 duim. 18 - o
58 Een Maria Hemelvaart, door Bourdon-, hoog 1 voet

3 dwwz, breet 1 votf. 22 - o
59 Een Befnydenis , door de Weth-, hoog 8, breet \o dui-

men. 15-0
60 Een rond Landfchapje, door Momper en Breugel.

17-0
61 Een Landfchap , door A. Brouwer\ hoog 1 uoef 6 dzdm,

breet 1 i;oef 4 dwwz. 17 - o
62 Een Italiaanfe Markt, door van Opftal ; hoog 3 voet

,

Breet 4 uoe* 2 duim. 21 - o
63 Een Hiftorie Stuk, door denzelven: hoog 3 voet, breet

4 t>o# 3 duim. 21 - o
64 Een Hiftorie uitOvidius, door denzelven-, hoog 2 voet

10 duim , breet 2 a*o# 2 dwwz. 20-0
65 Een
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<5j Een Flora met Kindertjes en Bloemen, door denzelven ;

hoog 4 • breet 6 voet. 22-5
<tó Een Verryfenis, door denzelven; hoog 3 voet 2 duim,

breet 2 votf 4 duim. 21-10
67 Een Maria Hemelvaart , door Schut ; hoog 2 woef 4 Jttftf?

,

breet f voet 7 duim. 15 - 5
($8 Een Stuk, verbeeldende de Gemaatigheid , door Wil"

lehords; hoog 4 voet 5 dw/m, breet 7 voet 5 Juwz.

24-0
69 Een Zeehaven, door van den Kabel; hoog 1 voet 4

duim, breet 1 voet & duim. 14 - 5
70 Een Scheepvaart, door A. van der Neer; hoog 3 voet,

breet 4 i;o#4 duim. £0-5
71 Een Romeynfche Ruïne met Pofluuren en Beeften ; door

Breenberg; hoog 3 voet 5 duim, breet 5 voet 6 duim.

72 Een Gode-Feeft in Platfond, door Schut', hoog 3 voet

4 Jttiw , breet 7 uotf 2 duim. 31- Q

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 27. September 1762. op der Kunflfchilders Con*
frerie-Kamer , in 's Gravenhage.

1 | EN fchoon Stuk , verbeeldende de Offerhanden

i> der Wyfen uit 't Ooflen, zeer uitvoerig en kun-

ftig gefchildert,door Gerbrandt van Eekhout. 141 - o
2 Eeri extra fraay Stukje , zynde een Gefprek van God
met Adam fci 't Paradys, vol gewoel van allerley Ge-
diertens, zeer uitvoerig gefchildert, zo gemeent word,
door Francifco Milée, en de Beeldjes, door een ander

groot Meefier. 71-0
7 Een fraay Landfchapje met Beeldjes en Beeftjes, door

Nicolaas van Berghem, 110 - o
4 Twee dito Stukjes, zynde een de Opvoeding vanBac-

chus met vertcheide Beeldjes en een Bokje : En'tander,

Beeldjes en Beefljes in een Landfchap, zeer uitvoerig,

door denzelvm. 88-0
5 Een fraay Stukje, verbeeldende een Bpere Buitenhuys,

en
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en eenig verder bywerk, zeer natuurlyk en uitvoerig

gefchildert, door 1/aac van Oftaade. 180 - o
6 Een fchoon Stuk met verfcheide Vrugren en een Ham,

zeer kundig en uitvoerig, door Jan Davids de Heem.

133 - o
7 Twee dito's, zynde een, Achilles onder de Maagden;

en 'r ander, de Dood van Agamemnon, zeer fraay en
uitvoerig, door den ouden Gerard Hoet , zynde de bef-

te die van hem bekend zyn. 202 - o
(NB.) De jujle grootte der bovengemelde 2. Stukken,

kunnen nagezien worden, in de Catalogusvan G. Hoet ,

Num. 95. en 96. bier voor pag. 228. flaande.

8 Een kapitaal Stuk, zynde een Roomfche Kerk, ryk ge-

llofTeert met Beeldjes, en zeer uitvoerig gefchildert,

door P. Neefs. 220 - o
tp Een dito kleinder Kerkje, mede zeer uitvoerig, door

denzelven. 41 - o
10 Een extra fraay Stukje, zeer uitvoerig, door Gerard

Ter Burg. 71 - o
11 Een dito Stukje met drie Kindertjes, door den ouden

Netfcber. 60 - o
12 Een dito fraay Stukje, zynde een vegtend Gezelfchap,

door Jan Steen. 1 52 - o
13 Een iraay Landfchapje met een Paardt , door Pbilip

Wouwerman. 50 - 10
14 Een dito Landfchapje, door den Fluweelen BreugeU

46-0
15 Ëen zeer fraay uitvoerig Landfchap , door Jacob Ruys-

daal. 60-0
16 Een dito zeer natuurlyk Landfchap, door denzelven.

17 Een kleyn fraay Landfchapje , door denzelven. 24 - 10

18 Een dito Landfchapje met Beekjes, door denzelven.

21 - 10

jp Een fraay Landfchap met Beeldjes , door J. de Heus.

30- o
20 Een dito met Koeijen en Schapen, zeer fraay en natuur-

lyk, door J. H. Roos. 50 - o
21 Een dito met Koetjes, door yl. Begyn. 19-10
22 Een kapitaal Stuk, zynde de Ontmoeting van Jacob en

Ezau, door Jacomo Bajfan , gefchildert Ao. 1606..

40-0
23 Twee
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23 Twee dito's , verbeeldende een , het Vertrek van fcö'tri

met zyn Dogters uit Sodom: En het ander, Maria met
h Kindje, begroet wordende door St. Catharina en ver-
der bywerk, zeer goed en fraay gefchildert, door Be~
fcbey na Rubbens. 68 - 10

24 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Liefde , zeer fchoon
gefchildert, door Govert Flink. 28 - o

25 Een diio, zynde de Herders, het Kind Jezus aanbid-

dende, zeer goed, door Franpois Verwilt. 21 - o
26 De Offerhanden van Salonion aan de Afgoden, ryk van

Ordinantie, en kragtig gefchildert, door Sebafiiaan Franks:

20-5
27 Een Heilige Famielie, zeer kragtig en goed gefchildert

na Ant. van Dyk. •

, 21 - 5
28 Een kapitaale Kunft-Kamer , zeer fraay èn uitvoerig,

door F. Franks. 37-15
29 Een Vaften-Avond Gezelfchap, zeer kragtig en kunftig

gefchildert, door Frans Hals. 34 - 10

30 Een klein Mans- en dito Vrouwe-Pourtraitjes , zeer uit-

voerig , door Gerard Dou. 37 - o
31 Een fraay Pourtraitje van Prins Mauritz , Gouverneur

van Brazil, zeer uitvoerig, door P. Nafon. 10 - 10

32 Een extra uitvoerig Stukje, zynde een Oud Wyfje dat

Worft ftopt, zeer natuurlyk, doorM. Neveu. 55-0
33 Een dito Varkeflagers-Winkel, zeer fraay, door of in

de manier van David Teniers. 40-0
34 Een dito fraay Stukje, zynde een Meysje met een ko-

pere Emmertje, zeer uitvoerig. in de manier van Dou,
door Briffchou. 27 - 10

35 EenBoere Gezelfchapje , zeer natuurlyk,door Adriaari

van Oflaade. 32 - 10

36 Een dito Gezelfchapje, met de Kaart fpeelende, door
denzehcn. 24 - o

37 Een zittend Boertje , door denzelven. 10 - 5
38 Een biddent Heeremietje, door G. Schalken. 14 - 15

39 Een Jonge die een Pypje rookt by de Kaars, zeer na-

tuurlyk , door A. Boone. 11- o
40 Een dito Stukje, zynde een Pap-eetend Vrouwtje , door

Slapbaardt. u - o
41 Twee dito's , verbeeldende een , de Opvoeding vari

Romulus enRemus: En de ander, de Opvoeding van
Bac-
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Bacchus, zeer uitvoerig, door M. Terweflen. 38 - o
42 Een kapitaal groot Stuk , verbeeldende de Vrugtbaarheid

der Aarde, door J. Jordaans. 16 - o
(NB.) Hierna in de Catalogus van den Wel Ed. Heer

en Mr. Willem van Wouw, en andere Liefhebbers,

blykt num. 72. de jufle grootte van H gem. Stuk, als

mede , 't zelve toen verkogt is voor ƒ 50 - o
43 Een dito kapitaal Stuk, zynde een Stiere-Gevegt , lee-

vensgroot, en zeer fchoon en natuurlyk gefchildert,

door P. de Vos. 23 - 5
44 Een Stuk metHaanen en Hennen, zeer natuurlyk door,

of in de manier van M. de Hondekoeter. 21 - o
45 Een dito met eenige Doode Vogels, door G.van Aalfl.

19 - 10
46 Een dito Stuk met Doode Vogels, door Fergufon.

12 - 10

47 Een Doode Haas, met eenig kleyn Gevolgelte, door
T. van Pee, 10 - 10

48 Adam in 't Paradys , zeer uitvoerig , door A. Elshaimer.

10 - 10

49 Eenfraay Landfchapje, door denzèlven. 16 - 15
50 Een dito Landfchapje met Boertjes geftoffèert , door

Jan van Gooijen. 17 - o
51 Een Goeder-Gelukzegfter in een plaifant Landfchapje,

door J. Ie Ducq. ) 17 - 5
52 Een Landfchapje met Boertjes , door Droog/loot.

17 - 10

53 Een ftukje met vrolyke Boertjes, door denzèlven.

10 - 10

54 Een plaifant Stukje , zynde een Boere-Vreugd , door
Kornelis Dufart. 15-15

55 Een fraay natuurlyk Landfchapje, door P. du Moulin.

16 - o
56 Een dito Landfchapje, door Karei du Jardin. 16 - 15

57 Een mooy geftofFeert Landfchapje, door Pieter Wou»
voerman. 15-10

58 Een Landfchapje, waarin een Heer en Dame t'zamen

wandelen, zeer aangenaam, door Karei de filoor.

13 - 15
59 Een kleyn plaifant Landfchapje, door Bout. 10 - 15
60 Een fraay Rhyn-Gezigtje, door Herman Sagtleeven.

23 - 10
61 Een
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61 Een dito Gezigtje , door Kom. Sagtleeven- 15 - o
62 Een Stil-Water met Scheepjes, zeer natuurlyk en plai-

fant, door R. Zeeman. 30-0
63 Een zeer natuurlyk Maanefchyntje , door Aart van der

Neer. 16-0
64 Een fraay Wintertje, door J. M* Molenaar. 15 - 15
65 Een dito natuurlyk Wintertje, door denzeïven. 12 - o
66 Een zeer fraay Kerkje yan binnen, door H. van Vliet»

67 Een groote Tempel of Kerk, door denzeïven. 24-15
ÓS Een dili^ Kerk, door */ oan van Vugt , 1628. 21-0
69 ËepsjStukje, verbeeldende dt; Dooping van den Moor-

man., zeer kiagtig en goed gefchüdert , door P.Schubur.

, 1

'

19 - 5
70 Een fehoone Bloeme -krans, zeer uitvoerig, door Da-

niei .Zegers , van zyn befte tydt. 25 - o
71 Een dito Bloem-kransje met Vlindertjes &c. ? zeer cu-

rieus, door, of ih de manier van BreugeL 1.7.- 15
72 Twee Ovaale Bloem,- kranffen met Landfchapjes van

binnen, door G. P. Verbruggen 18-10
73 Een Vaas met Bloemen; en een dito met Bloemen en

. Vogels, door denzeïven. 15 - 5
/74 Een fraay Bloemftuk, door dèh Napelfe BreugeL

A

10 - o'

75 Een {tuk met Vrugten &c. , door A. van Beijeren.

j
. 10 - 15

76 Een dito Fruytftuk, zeer natuurlyk, door J. Chanfon.

14 - o

77 Een uitvoerig Fruitftukje , door N. van Geldere , Ao.
1660. 10-10

78 Twee Stukjes met Kapellen , Bloemen enDiftels, zeer

uitvoerig , door' Otto Mafcelis. 16- 10

79 Een Gezelfchapje zeer fraay en uitvoerig, dootj. Olis.

H-5
$0 Een dito Boere Gezelfchap, zeer natuurlyk, door P.

Kaukcrk. 14-0
$1 Drie Kindertjes op de Kaart en Viool fpeelende, zeer

goed in de manier van Frans Hals. 11-10
82 Een Vrouwtje met Haring, waar by een Jonge, en ver-

der bywerk, zeer uitvoerig, door Qvan Brekelenkamp.

16 - 19
83 Een dito Stukje, zynde een Vrouwtje die van een Jon-

getje
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getje Haring koopt, zeer uitvoerig, na G.Dou. 15 - 5
84 Een Battaille-Stokje , zeeï fraay en natuurlyk , door

Simon van Douw. 16 - o
85 Een extra fchoon Kabinet met vyftien Schilderytjes in

zwart Ebben hout en Schildpad ingezet, met vergulde
Beeldjes, zeer fraay gefchildert inde manier van Rub~
pens. 20-0

MINIATUÜREN, &c.

86 Twee fraaije uitvoerige Landfchapjes, door Agrkola.
16 - 10

87 Een dito met Uitlandfche Vogels , zeer uitvoerig , door
Johannes van Bronkhorft. 1 1 - 10

88 Een dito met Vogeltjes , door denzelven. 8-0
89 Twee dito's, zynde Vrugt-Stukjes, zeer fraay en uit-

voerig, door Aart Schouman. '37 - 5
90 Een dito ,

zynde het Gezigt van het zoo genaamde Reu*
fen-Huis te Dordrecht > zeer fraay, door denzelven.

13 - 5
91 Een fraaije Teekening na Kornelis Bega> door denzel-

ven. 15
92 Een Mannetje te Paard, zeer uitvoerig, na Philip Wou-*

wetman, door denzelven. 13 - iö

CATALOGUS vak SCHILDERYEN,

Nagelaaten door de Heer Theodoms Fierens. Verkogï m
Wisfel-Geldt, den 21. Maan 1763. binnen

Antwerpen.

1 TT^EN zeer uitvoerig Stukje op paneel , zynde een
JL_> Pleifter-plaats , door Philip "Womverman; hoog
163, breet 22 duimen. 126- o

. 2 Een dito op paneel, zeer uitvoerig en kapitaal van Or-
dinantie, door Daniël Venangen\ hoog 13, breet 15
duimen. 121 - o

3 Een VVey met Heeftjes, fraay gefchildert op paneel,
door Peynaker, in zyn befte tydt; hoog 12, breet 16
duimen. 4

73 • o
T 4 Een
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4 Een Wey met Schaapherders en Beeften, zeer fchoori

op doek gefchildert,door Gillis Peeters; hoog breet

48 duimen. 42 - 5
5 Een dito op paneel, zynde een groen Grondje met Slan-

gen en andere Beeftjes , zeer fchoon gefchildert , door
den Geeftigen Vromans', hoog 15, breet 13 duimen.

26 - ö
6 Een zeer fchoon Landfchap op doek, door Artois, en
de daar in zynde Figuuren door Helmont, zoo fchoon
als van Teniers; hoog 35! , breet 48 duimen. 45-5

7 Twee Stukjes op paneel, zynde verfcheide Boere Bui-
tehuizen met Figuuren en Beeften, door Paulus Potter^

hoog 16, breet 22 duimen. 70-0
8 Een Stuk op paneel, zynde een Ruwinen, door Mom*

per , en geftofïèert door den Fluweelen Breugel, in zyn
befte tyd; hoog iój, breet 2oi duimen. 40 - 10

9 Een woedende Zee, mede op paneel , door Bonavontu-

ra Peetets , van zyn befte tydt;hoog 19, breet 28^ dun
men. 37 - 15

10 Een zeer fraay Kerkje, op doek, dooi den ouden Neefs,

en geftoffeert door J. van Breda; hoog 15, breet 19

j

duimen. 60 - o
11 Een Corps de Garde, op paneel, zeer uitvoerig én

fchoon gefchildert, door le Duc; hoog 19, breet 27
duimen. 81 - o

12 Een Corps de Gaade, zeer uitvoerig , op paneel, door

Brisfchau na David Teniers; hoog 15, breet 21 Jw/-

wm. 30-5
13 Een Boere Kermis , vol gewoel, op doek, na denzel-

ven% hoog i.i§, breet 15 duimen. 18 - O
14 Een Famiellie Stukje door den ouden Hooremans, van

zyn befte tydt, op doek; hoog 26, breet 33 duimen.

24 - 10

15 Twee Stukjes, op paneel , zynde beide een Plundering,

zeer fchoon , door A. F. van der Meulen ; hoog 6\ ,

breet Z\ duimen. 50 - 5
1(5 Twee dito op dor£, verbeeldende Twee Vaften-Avond

vrolykheden, door den ouden Breydel , hoog 19, breet

22^ duimen. 24-10
37 Den Engel Michaël, die den Duivel onder de Voeten

houdt , op paneel , door Erasmus Quellien den ouden

;

hoog 18 , breet 14* duimen. 15 - o
x8 Een
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18 Een Stukje op een kopere plaat, zynde Bloemtjes en
Iteefljes, door den Fluweelen Breugel; hoog 6, bre^t

5 duimen. > 13 - 5
ïo Een Schoorfteen-Stuk, opdoek, verbeeldende Vrugten

en Beeften, zeer fchoon gefchildert, door Fyt\ hoog

55, breet 66 duimen. 21 - o
20 Een Schoorfteen Stuk, op doek> zynde een Geitje met

Kindertjes, door Van Deur, hoog 37, breet 43
77ZÊIÏ. 10 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Vit de vermaarde GaUerye van wvlen zyn Eminentie, de

Cardinaal Valenti. Verkogt den 18. Mey 1763.
in Amfteldanu

Nota. De Schilderyen zyn binnen de Lyflen
gemeeten. .

1 TT*EN kapitaal Stuk , verbeeldende de Heilige Maagd

,

JtLf met het Kindje Jefus op haar fchoot: zy is om-
trent van voren te zien , en voor het kindje een knie-

lende Sanctin , aan wiens Vinger f
t zelve een Ring

fteekt: naaft Maria is een Bisfchop, die het Zog, dat

zy uit een harer Borften perft, in zyne Mond ont-
vangt; voorts fraay geteekend en kragtig gefchildert,

door Julio Romano ; hoog 52, breet 40^ duimen.

650 - o
2 De Aanbidding dér Koningen in een Landfchap, de

Heilige Maagd zit voor een Gebóiiw met Jofeph agter,

haar, fteunende op zyn Stok, en voor haar de Konin-
gen hunne Gefchenken aanbrengende: ryk van Ordi-
nantie, eêl en kragtig geteekent en gefchildert; doot
denzelven\ hoog 29, breet 24I duimen, 106 - o
Deeze twee Stukken zyn op paneel en wel gecon-

ditioneerd.

3 Een zeer kapitaal Stuk , verbeeldende de Heilige

Maagd , die aan de Kerk Trouwd ; met een menigte

Beelden in een groote Tempel, alwaar den Hogen
T 2 Prief-
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Friefter haar met zyne eene hand onder(leunt, en met
de andere hand Zèegèhcf, terwyl om hoog Ader Enge-
len zyn die Rloemen ifrooijen: zynde voorts groots

van Ordinantie, fraay geteekenty en kragtig van crolo»

riet, door Pietro Tejia; hoog 1252, bieet 89 duimen.

4 Een extra fraay Stuk , verbeeldende de On-*

dertrouw van Jacob, zynde een Ordinantie

van vier zittende Beelden met een Tapyt
agter haar , aan bomen gehegt: op de voor-
grond legt een flapende Hond; alles meef-

Jteragtig &n kloek getekent en gefehildeit, i

door aenzelven ; hoog 66, fe|efip 3iumeAJ
5 Een dito fraay Stuk, zynde Venus, zitten-

de op een hoogte met imonh, die zy om- >2QQ j Q
held aan haare voeten, in een Landfchap ; |

agter haar hangt een Tapyt aan Bomen ge-

hegt, boven 't welke een Kupido bezig is

om 't tapyt te vercieren met Feftonnen van
Bloemen : op de voorgrond Twee Hon-
den , en ter xegter zyde een fiapend Kupi-
dootje in de verkorting té zien ; en in H
verfchiet eènige Nimphen,door denzdven\
zynde hoog en hreel als'p vorige. J -

Dseze drie Stukken zyn op doek en wel geconditio-

neert.

6 Een groot Stuk, verbeeldende Maria's Hemelvaart met

een Glorie van Engelen: extra fraay zo van Tekening

als Ordinantie , kragtig van coloriet en in alle zyne

deelen een Meefterftuk, en dus plaats verdienende in

een der eerfte Kabinetten, door Carlo Maratti ;
hoog

70, breet 51 duimen. 500- O
7 Een Chriftus halver Lyf, omtrent van voren te zien,

zyn eene hand om hoog houdende en met den anderen

zyn Overkleed fcheinende op te beuren ; voorts zeer

delicaat geteekent en gefehildeit door denzelven \
hoog

75, breet 6 duimen. 71-0
8 Een aangenaam Stukje, zynde Maria met het Kindje Je-

.
zus op haar fchoot , en de kleine St. Jan voor haar

ftaande en met hem fpeelende: om hcog een Glorie van
Engelen; in ailes fraay van Ordinantie en kragtig van

co-
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coloriet? door denzelven ; hoog 9, bieet 61 duimen.

'jbdb .
.••

- ttb . * 2.00 - o
Deeze drie Stukken zyn op doek en wet gccondttio-

neen,

9 Een zeer ryk Fefton van allerlei foorten van Bloemen,
verzeld met vier Kupidoos, door Carlo Maratri en N.
Dapreï, hoog 39 , breet 67 duimen. 250 - o

10 Een diergeiyke Fefton: op de voorgrond een groep van
vier Kupidoos, waar van twee fpeelen met een Vogel,

door deiisfoen\ hoog 39 , breet 67 duimen. 270 - o
11 Een dito Fefton, verzeld met vyf Kupi-

doos, door dezelven ; mede hoog 39, breet

67 duimen.

12 Nog een dito Fefton met vier Kupidoos,
< waar van twee ftaan, een derde legt op de ^590 -

voorgrond met zyn Boog en Pyikooker

|

naaft hem, en de vierde knield fpeelende

meteen Papegay, door dezelven ; boog en

breet als
y
t vorige.

Deeze vier Schilderyen zyn in allen doelen zeer plai~

zant en op heldere gronden gefcbilderd; de Kupi~

dootjes door Maratti zyn verwonderlyk en zeer

gracieus van Omtrek; de Bloemen door Daprêt,

die zeer meefleragtig en kragtig uitgevoerd -zyn,

konnen vergekeken worden byM wat fraay in

die JJudie bekend is.

13 Een kapitaal Stuk, verbeeldende Adam en Eva in het

Paradys ; zynde een Ordinantie van vyf Heelden;

meefteragtig en kloek , op doek gefchildert , door B. Caf-
tilione; hoog 40, breet jpi duimen, 65 -

.

o

14 Een uitmuntend Kabinetiluk, zynde een .Chriftus aan

'tNKruis, en om laag in 't verfchiet de Stad Jercfalem,

door P. P.Rubbcns\men kan zeggen, zonder al te voor-

baarig te fpreeken , dat den Meefter , die het Tydftip heeft

waargenomen daar Chriftus fterft, zig zelf overtroffen

heeft in dit Stuk; want de tederheid van de Rekening,
het coloriet,de verfcheidenheiden verandering der Tin-

ten zyn verwonderlyk waargenomen , en de -peinelyke

en doodelyke trekken van het weezen zyn zo natuur-

lyk verbeeld, dat men het niet genoeg naar waarheid

kan uitdrukken; hoog 42, breet 29! duimen. 1225 - O
Dit Stak is door Bolswert in V koper gebragt.

T 3 15 Een
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15 Een wonder fraay Stuk , verbeeldende het Kindje Jefus

,

leggende op een Bedtje op de Voorgrond , ten deeïé

bedekt met een Wöl Deekentje , vercierd met leeven-

dige Bloemen : agter het Kindje is zyn Moeder halver

Lyfte zien, met gevouwen handen, een weinig voor
over bukkende , en dus het Kind met vergenoegen be-

fchouwende ; alles fraay geteekend , teeder en zeer

kragtig van coloriet, door denzelven; hoog 24^ , breet

19 duimen. 570 - o
Dit Stuk is door Vorfterman in bet koper gebragt

,

dog met eenige verandering.

16 Een zeer fraay Stuk
,
zynde een aangenaam en ruim

Landfchap; op de voorgrond een Karre, belaaden met
allerlei foorten van Groentens , getrokken door een.

Paard dat een Boer geleid: verder op na het midden
een groote drift Beeften, Koeijen en Schaapen, ver-

zeld met een Boer op een Ezel en een Boerin op
een Paard reidende : ter regter zyde Mannen en Vrou-
wen Beelden , Varkens en Boere huizen ; zeer fraay

en uitvoerig gefchildert , en van een fchoone hou-
ding, door' denzelven; hoog 23, breet 33 duimen.

Dit Stuk is bekent door de Prent die door Theodo-
rus van Kesfel in het koper gebragt , en zeer

raar is. En zyn .deeze drie voorgemelde Stuk-

ken op paneelen, en wel geconditioneert.

17 Een extra kapitaaf Stuk van allerhande dood Wildt op
een Tafel leggende : ter linker zyde een Man met een
comiqae en fchilderagtige Tronie ter halver Lyf agter

de Tafel ltaande , en een groote Mandt met Druiven

,

Abrikoozen en veele andere Vrugten aanbrengende,

zynde verwonderlyk fchoon, fix, meefteragtig getee-

kend en in allen deelen de natuur evenarende , door

Franpois Snyers en Rubbens-, hoog 47, breet dut"

tnen. 415 - o
Het is gefchilderd op doek , en wel geconditioneert ,

verdiénende méde plaats in een der eerfle Kabi-

ï8 Een zeer gracieus Stuk, verbeeldende de Bootfchap
van den Engel aan Maria met een glorie van Engelen :

men ziet de Heilige Maagd op haar knien leggende ,

met de handen kruisfeling over elkander op haar Borft,

195 o

netten.
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fchynende met een nederige Vreugd de boodfchap van
den Engel te Ontfangen ; voorts zeer delicaat en teeder

gefchildert, door Johannes Lanfranco, op koper ; en
wel geconditioneert, hoog 28, breet 21 duimen. 305 - o

J9 Een Mans Borftftuk met twee Handen : het Hoofd is

omtrent van voren te zien en een weinig ter zyde over-

hellende, met een kloeke Baard en gekrult Hair , breet

en ftout op doek gefchildert, door denzelven; hoog 28

,

breet 35^ duimen. 25 - q
2,0 Een Stuk, verbeeldende de Inzaamelinge van het Man-

na ; groote Ordinantie van veele Beelden in allerlei

Natuurlyke Aétien; zynde wonderlyk fraay getekent

en meefteragtïg gefchildert, door Polidoor da Caravag-
gio; op paneel, hoog 13, breet 18 duimen. 120 - Q

$1 Een Stuk, verbeeldende een Vrouw in het Hair ge-

kapt, met een fhoer Paarlen om den hals , en eene zy-
de van haar Boezem een weinig ontdekt; eene hand
ruft op haar Borft en in de andere houd zy een bedek-
te Beeker ; zynde zeer wel geconditioneert en op doek

gefchildert^ door Pauto Veronees; hoog 35, breet 29
duimen. 43-0

22 Een fraay Stuk,zynda twee Honden aaneen Struik van
een Boom gebonden, waar van de eene legt en de an-

dere ftaat , zynde breet en meefteragtig gefchildert

,

door Titiaan; op doek, en wel geconditioneert, hoog

32j, breet 30^ duimen. 95 - o
£3 Een Overheerlyk Stuk, verbeeldende een Heilige Fa-

miellie in een zeer aangenaam Landfchap: Maria zit in

het midden van het Stuk onder de fchaduwe van twee
groote Boomen , het Kind Jezus op haar fchoot (taan-

de, en ruftende met de voeten op haar hand:naaft haar

zit Elizabeth op de grond met de kleine St. Jan ; en ter

linker zyde Jofeph ook op de grondt zittende, met een
Vrouw by hem waar mede hy bezig fchynt te fpree-

ken: zynde in alles groots van Ordinantie, kloek en
meefteragtig geteekent en, gefchildert, door denzelven^

op doek, en wel geconditioneert, hoog 41, breet óo
duimen. 300 - o

94 Een klein Borftftuk, zynde een Chriftus met doornen
gekroond, met het hoofd een weinig gekeert en over-
hellende ter zyde ; voorts zeer correct en fix getekent,

door denzefvcïi't hpog 16, breet n duimen. 120 - o
T 4 25 Een
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25 Een Mans Hoofd een weinig gekeert, hebbende een !

Baard met Knevels, zynde bedekt meteen Mutz, en

aangenaam van weezen ; zeer kra^tig gefchildert op doek

,

door denzelven, en wel geconditioneert; hoog 21, breet

ïó duimen. 50 - o',

2Ö Een Vrouw balver Lyf, bloods Hoofd en het Hair han-

gende op haar fchouderen , zynde gefchildert op paneel,

door denzelven , en wel geconditioneert; hoog 29, breet

31 duimen. 18-0
27 Een extra fchoon Pourtret van een Vrouw met een

Moor verzeldt: zynde meefteragtig en kloek gefchil-

dert, op doek, óoor denzelven; wel geconditioneert en

•van de befte tyd van die vermaarde Meefter,hoog44§,
breet 34 duimen. 100 - 6
Dit Stuk is bekend door de Prent , die Egidius Sade-

ler
y
er van in het koper heeft gebragt.

28 Een fchoon Borft-ftnk van Ste. Catharina , omtrend
van voren te zien, bloods-hoofd, een weinig bukken-
de en met hangende hairen : zy houd een Palmtak in de
eene , en een Boek met flooten in de andere hand;

zynde fraay van Teekening, fix en delicaat gefchildert,

op paneel , door Leonard da Vinei, en wel geconditio-

neert, hoog 20, breet 17 duimen. ióo~- o
29 Een Chïiftus met doornen gekroond: zynde een Borft-

ftuk een weinig gekeerd, het hooft voor over bukken-

de en houdende de handen kruisfelings over eikanderen

voor zig, in een der welke hy een Rietftok houdt t

zynde omtrent het caraóter verwonderlyk, en gefchil-

dert op paneel, door A. Corregio ,en wel geconditio-

neert; hoog 20j, breet ió| duimen. 160 - o

Jo Een Stuk verbeeldende een Ruft in Egypten; zynde
op doek gefchildert , na denzelven ; hoog 2ó\ , breet

18 duimen, 44-0
31 Een Chriftus met doornen gekroond: Borftftuk zonder

handen, omtrent van vooren te zien, en met 't Hoofd
een weinig agterover hellende ; zynde dit Stuk van een

ovaal formaat , zeer meefteragtig , fix en fraai getee-

kent en gefchildert, op paneel, door Guido Reni, en
wei geconditioneert; hoog 21 \, breet 16 duimen.

400 - o
32 Een St. Petrus , biddende met gevouwen handen en

halver Lyf te zien, zynde dit mede een ovaal formaat

en
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,en op doek gefchildert, door denzehen; hoog 28 , breet

22 duimen. 42-0
33 Een kapitaal Stuk, verbeeldende den Doop van .Chrif-

tus door Joannes : agter den Zaligmaker zyn twee En-
gelen, eri om hoog den Vader; zynde fraay en meefter-

agtig gefchildert , op doek, door Annibal Caratz; en
wel geconditioneert, hoog j.02 , breet jpi duimen.

85-0
33 Een klein Stukje , verbeeldende de Heilige Vrouwen

aan het Graf: zynde op paneel gefchildert, door den-

Zeiven ; hoog ió£, breet 23 duimen. 115 - o
35 Een uitneemend Kabinetftukje> verbeeldende een Hei-

lige Famielie van vier Beelden: Maria zit ter regter

zyde van *t Stuk , ruftende met \ hoofd op haar eene
hand en houdende met de andere het Kindje Jezus, voor
wien de kleine St. Jan ftaat : ter linker zyde ziet men
jozeph zittende met een open boek in zyn hand; zyn-
de zeer correct van Teekening, fraay , uitvoerig en krag-

tig gefchildert op koper, door Lodewyk Caratz, en
wél ge conditioneert; hoog 15, breet 11 duimen. 255 - o

36 Een»extia fraay en kapitaal Stuk, verbeel-*

dende Kam zyn Broeder Abel döod flaan-

de , levensgroote : zynde wonderlyk fchoon

van Tekening, de Aóties wel gefchikt, de

hertstogten zeer natuurlyk uitgedrukt en

kragtig gefchildert; plaats verdienende in

een der eerfte Kabinetten , door Lucajor-
dano\ hoog 83 , breet 59 duimen.

3*7 Een weergaa , niet minder fraay, zynde
Adam en Eva, de dood van Abel bewee-
nende: om laag omtrent het midde van 't

Stuk , ziet men in de verkorting het doo-
de lighaam van Abel op de grond leggen-

de: hogerop ter regter zyde is Eva, zit- ^1000 - o
tende by een Boom, (het lighaam om-
trent van voren , en 't hoofd een weinig

gekeerd te zien) met gevouwe handen het

doode lighaam van haar Zoon aanfchou-

wende; haar bittere fmert ftaat op haar

tronie en in haar geheele houding op het

beweeglykfte uitgedrukt: Adam ftaat aan

de andere kant met eene hand uitgeftrekt

f7 en
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en met de andere zyne traanen afwisfen-

de ; in het verfchiet na de linker zyde ziet

men Kaïn de vlugt neemen, door denzet-

ven\ zynde hoog en breet alsH vorige.

Deeze twee Stukken zyn op doek en wet
geconditioneert. ;

38 Een kapitaal en overheerlyk Kabinet-Stuk, vertonen-

de een groot en uitgeftrekt Landfchap met een Rivier

in het midden: op de voorgrond ziet men een Karre

met bagagie beladen , door twee Osfen voortgetrokken ,

zittende op de eene een Voerman, en een ander op de
Karre ; daar by een Man te Paard, die hun na de weg
fchynt te vragen : verder op na de linker zyde , twee
belade Muil-Ezels door een Man en Vrouw voortge-

dreven : wyders , nog twee andere Beelden met een
Bok en een Hond; in het verfchiet een groote en rui?

me Zeehaven met allerhande foort van Scheepen , door
Nicolaas van Bercbem ; zynde van de allerbefte tyd van
deeze voornaame Meefter , zeer tranfparant , tragtig

en teder gefchildert ; hoog 25 £ , breet 30 duimen..

11*50 - o
39 Een dito fraay Stuk, verbeeldende een Landfchap of

Bofch-Gezigt : naar 't midden op de voorgrond een
Man te Paard , die] van de Jagt fchynt te komen , en
een ander te voet die met hem fpreekt ; verder op een
Man die zit te ruften, en een loopende Hond : ter reg-

ter zyde een Harder en Harderin met drie Schaapjes
;

voorts in allen deelen zeer fix en meefteragtig getee-

kent en gefchildert, door denzelven, en mede van zyn
allerbefte tydt; hoog 30, breet 41 duimen. 1000 - o
Deeze twee Stukken zyn op doek gefchildert en wel

geconditioneert : dog het laatfle is zeer wel op pa-

neel geplakt.

40 Een Kabjnetftuk, vertonende een ftii Water met ver-

fcheide kapitaale Vaartuigen geftoffeerd: in het midden
een zeilend Scheepje, en ter regter zyde op het Strant

een Visfers-Schuit waar in een Man zit, en een ander

Man ftaande op het Strand en leunende tegens de Schuit;

Verder op ziet men een Wandelaar : voorts alles met
de uiterfte uitvoerigheid, kragtig, plaifant en helder

gefchildert, door Ludolf Bakhuizen ; op doek, en wel
geconditioneert, hoog 2c|, breet 28^ duimen. 230 - o

41 Een
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41 pen fraai Stukje > verbeeldende een Winter vol gewoel
op het Ys, met Wandelaars, Schaatsryders en ande-
ren die zig vermaaken : zynde zeer fix geteekend en
geeftig gefchiidert, door Aart van der Aleer ; op pa-

breet 31* duimen. 3*5neel , hoog 19 \

42 Een dito fraay Stukje , vertonende een Maanefchyn
aan de Vegt: men ziet op h Water eenige zeilende

Schepen en een TrekfchuitJ; aan de linker zyde een
Dcrp met een Moolen en eenige Beelden die naar het

Dorp gaan. De weerfchyn van de Maan in 't Water is

wonderlyk natuurlyk verbeeldt
?
door denzehen ; hoog

20I, breet 285 duimen, 3Ó0 - o
Deeze twee Stukken zyn wel'geconditioneert.

4S Een K&binetftukje , zynde een kapitaal Landfchap of

. Bofch-Gezigt met Brabantfe Karren , Beelden en Beef-

ten geftoffèert: zynde de Beeldjes fix geteekend en al-

~ les zeer uitvoerig gefchiidert , door de Flmvele Breu-

.
gel: 0$

,

paneel, en zeer wel geconditioneert , hoog 19,
breet 28j duimen, 54-0

44 Het Pourtrait van Paulus Pontius met eene hand
; zyn-

de zeer fraai van Teekening, warm e*n kloek gefchii-

dert en van een natuurlyk en fchoon coloriet: zynde
op doek gefchiidert, door Anthoni van Dyk ; en wel
geconditioneert, hoog 39, breet %6\ duimen. 4Ó0 - O
Dit Pourtrait is bekend door de Prent, door van
Dyk zelfs geëtji.

45 Een heel fraay Stukje, zynde een Dorp-*
Gezigt , ryk geftoffèert met rookende en

drinkende Boeren , ftaande en zittende

voor een Herberg: verders op de Voor-
grond een Emmer , Potten en Pannen ;

zynde fix en meefteragtig getoeft en aange-

naam van coloriet , door David Teniers ;

hoog 9, breet 13^ duimen.

46 Een dito weergaa , vertonende een hoog
en Bergagtig Landfchap met een Water-
val : verders een fraay verfchiet en eenige

Beelden op de Voorgrond , zynde voor al

niet minder als het bovenfte , door denzel-

ven ; boog en brdet als 'f zelve.

Deeze twee Stukken , zyn op paneel en

wel geconditioneert.

47 Ee<*

360
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47 Een fraay Stuk , verbeeldende een zeer

ruim Arkadïfch Landfchap met Beelden en

een fraaije drift Beeftjes geftöfFeert, zyhde
ichoon en kragtig ^efchiklert ,• door Claude
Lorraine; hoog 2o ? breet 37J duimen.

48 Een dito als voren, zynde een weergaa, X.r'
met zeer fraaije vcrfchieten en Rivieren r400

doorfneeden, door denzelven\ zynde voor

ui niet minder als het vorige , en hoog en

breet als H zelve.

Deze tivee Stukken zyn op doek en wel ge~

conditioneert.

49 Een fchoon en kapitaal Stuk, vertonende een Italiaan-

fche Zeehaaven (zo men meent , is het de Haaven van
Livorno:) of Strand-Gezigt meteen Onftuimige Zee,
daar in een Schip vergaat: op de Voorgrond vyf wer-
kende Beelden, die een Boot op de Strand haaien: ver-

der op een Vuurbaak met eenige Gebouwen, door J.
Vernet; voorts zo kragtig van coloriet en zo fchoon
geteekent en gefchilderd als van die beroemde Meefter
ooit gezien is; hoog 27^, breet 52 duimen. 1520 - o

50 Een dito weergaa, verbeeldende een zeer ryk, hoog
en Bergagtig Landfchap, versierd met Gebouwen, Ge-
boomte en een fraaije Waterval, (men meend dat H een

Gezigt is in het Buurfchap van Narni , in de Staat en

van Romen:') Op de Voorgrond eenige ruftende Beel-

den, en andere Beezig met Visfchen, door denzelven,

voorts, vooral niet minder als 't voorige, en hoog en

breet als H zelve. 1520 - o
Deeze twee Stukken op doek gefchildert 3 zyn wel

gecondit ioneert.

51 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Bood-*

fchap der Engelen aan de Herders: groote

en ryke Ordinantie van enige Beelden en

veele Dieren, in het midden van dewelke

een Vrouw zit met het Kind aan de borft,

en by haar een andere ruftende Vrouw: ter

'linker zyke een oude Gryzaart leunende op
zyn ftok, en ziende als met verwondering

.naar den Heemel, het groöt en vuurig ligt

dat 'er uit fchynt maakt een wonderlyke

uitwerking op de beneeden Groep : in 't

ver*

40Q



Catalogus van Schilderyen.

Verfchiet ziet men eenige Herders en Schaa-

pen; verders is dit Stuk uitnemend in alle

zyne deeien , door Pietro Tempee]} ; hoog

67, breet 45 duimen.

52 Een dito weergaa , zynde een Hiftorie uit

het Oude Teftament, op de voorgrond legt

een Vrouw te flapeu met haar hoofd op
haar handen, leggende op een Steen, en ,\

op haar rugge een fchreijend Kindt: agter
:

haar twee Herders, als verbaafl: voor het
j

aanfchyn van Mozes en Aaron , die in een
hoog en ruim verfchiet verbeeld zyn ; be-
neden by de Groep Beelden, allerlei Ge-
diertens; voorts is alles verwonderlyk fraay

zo van Teekening als Ordinantie, Groe-
j

ping en effect van ligt en bruin , als het

voorige , door denzelven \ zynde hoog en
breet als 't zelve.

Deeze twee Stukken zyn op doek en voet

geconditioneen . J
53 Een wonderlyk fchoon Stuk, verbeeldende de Verfchy-

ning van Chriftus aan Maria, in de gedaante* van een
Hovenier : voorts groots van Ordinantie > zeer deli-

caat géteekent en teder gefchildert, door Frederico Ba-
rozio; hoog 27, breet 2Cj duimen. 105 - o

54 Een heel fraay Stuk, verbeeldende de Boodfchap van
den Engel aan Maria ; voorts zeer traniparant en wel
géteekent en gefchildert, door denzelven ; hoog 74»
breet 57* duimeu, 250 * o
Dit Stuk is genoeg bekend door de Prent, van Ba-

rozius zelfs geëtft.

55 Een zeer fraay Vrouwe-hoofd een weinig gekeerd na
den Hemel ziende, en met een witte Sluijer bedekt,
door denzelven; hoog 24, breet 21 duimen. 71 - o

5<5 Een doode Chriftus-Hoofd met Doornen gekroond, een
weinig gekeerd en voor-over-bnkkende ; voorts zeer
fraay geteekend en delicaat gefchildert, door denzelven-^

hoog 11, breet 15I duimen. 30-0
Deeze vier. Stukken zyn op doek gefchildert en wel

geconditjeneert.

57 Een gracieus Stukje, verbeeldende een Heilige Famie-
lie: Maria werd gezien in Profil met een zoort van een

witte
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witte Kaper op het hoofd, hebbende op haar Schoot heé

Kindje Jefas, die haar omhelft : de kleine St. Jan ftaat

voor haar , en Jozeph , in Profil , aan haar zyde met
gryze 'hairen en een kloeke gryze baard; de Beelden

zyn halver Lyf: voorts ltotit geteekent en gefchildert,

door Bartholomeus Scidone, op paneel', hoog u J , breet

9{ duimen, 200 - ó
58 Een kapitaal Stuk , verbeeldende de Werken van Barm-

hertigheid: zynde een Ordinantie van tien of twaalf Beel-

den : ter linkerzyde zit een Vrouw op de grond voor
een Gebouw met een Kind naaft haar, die een Aalmoes
ontfangt, en agter haar twee ftaande Beelden: ter reg-

terzyde een bedekte Galery, alwaar een Vrouw een

Oud Man ontfangt, en naait de Galery een ander ftaan-

de Beeld ; voorts groots en ftout getekent en gefchil-

dert, door denzelven, op paneel, hoog 23^, breet i6|

duimen. 210 - o";

59 Een zeer fraay en delicaat Kabinet-Hakje/
zynde de Steeniging van St. Stephanus met
een Glorie van Engelen: beftaande in een
Ordinantie van zeven Beelden, zeer geef-

tig en teder gefchildert en van een aange-

naam Coloriet, door Pbitippo Lauro; hoog
11 , breet 7 duimen.

60 Een dito weergaa , niet minder kundig als

het vorige , verbeeldende St. Laurentius op
den Roofter; voorts groots van Ordinan-

tie, door denzelven; en hoog en breet als \t

vorige.

61 Een ander fraay Kabinet-ftukje, vertonende Alexander
beziende het Graf van Achilles: zynde groots van Or-
dinantie, kragtig en kunftig gefchildert, door denzel-

ven\ hoog 18 > breet 14 duimen. 2bo - o
62 Een extra plaifant Kabinet-ftukje , verbeeldende een

ruftende Diana van de Jagt komende : men ziet de Go-
din met veele van haare Nimphen verzeld , waar van'

deeene haar Wyn fchenkt, en de andere een Mandje
met cierlyke Vrugten en Bloemen prefenteert: ter reg-

terzyde eenrge Nimphen, die haar Honden ftreelen;

voorts zeer delicaat geteekent en gefchildert,door den-

zelven\ hoog 10, breet 18 duimen,. 350 - o*

62 Een heel uitvoerig en fraay Kabinetftukje , vertonende

Chrif-

465
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Chriftus verfchynende by eenige van zyne Difcipelen

aan de Zee; verders vercierd met een aangenaam Land-
Gezigt, waar in een ruim verfchiet met Gebouwen :

zynde alles zeer uitvoerig en delikaat geteekent en ge-

fchildert, door denzelven; hoog 12, breet 16J duimen.

160 - o
Deeze vyf Stukken zyn op doek en wel geconditio-

neert.

64 Een fraay Stuk, verbeeldende de Prediking van Pau-
lus: zynde een grootze en ryke Ordinantie van vee-
Ie Beelden en Gebouwen daar men dwars door heen

een Landfchap ziet; de Beelden zyn van L Garzy, en
de Gebouwen met het Landfchap,door Vannini: voorts

kragtig en meefteragtig gefchildert, op doek, hoog 182,
breet 15 duimen. 140 - o

65 Een weergaa van het vorige , verbeeldende een Sybil-

le, onder het gehoor van welke eene groote meenigte

toehoorders, wiens aandagt verwonderlyk uitgedrukt

is: voortsin een groote fmaak gefchildert, door J. P.
Panini, op doek; hoog 18§, breet 15 duimen. 250 - o

66 Een kapitaal Stuk, zynde de Aanbidding der Herders
in een oud en ryk Italiaanfch Gebouw, vercierd met
Kolommen. Maria zit in het midden van het Gebouw
met het KinJje, en naaft haar Jofeph {taande, en eeni-

ge Herders die het Kindje aanbidden , het welk een
Fraaije Groep uitmaakt; ter regter zyde andere Beelden
dewelke fchynen in verrukking te zyn; voorts kunftig

en ftout gefchildert , door denzelven , op doek ;hoog 38!

,

breet 28| duimen. 230 - o
67 Een dito weergaa, niet minder als het voorgaande ,ver-*

beeldende de Aanbidding der Koningen , met grootfe

Gebouwen en ryk van Ordinantie : ter linker zyde
zit Maria als op een verheeven Throon met het Kindje

Jezus op haar fchoot en Jofeph agter haar ; voor haar

eender Koningen, verzeld van een groot gevolg de-
welke zyn Offerhande doet, leggende op zyn Knien , door
denzelven , op doek; boog en breet ats't vorige. 230 - o

68 Een Stuk, zynde een doode Chriftus met de Wonden,
onderfteunt door twee Engelen voor een Graf, in het

midden van een Landfchap, zynde vreemd van Ge-
dagten en Ordinantie: in het verfchiet de Berg Calva-

rienmetde Kruisfen; voorts wonderlyk uitvoerig ge-
ichil-
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fchildert, doozAndrea Mantegna, op paneel, en wel ge-

conditioneert
; hoog 31, breei i%* duimen. 51. - o

69 Een heel fraay Stuit % yerbeelde^de daar Chriitus de
Sleutels aaa Petrus geeft, met twee Engelen' om hoog
die de Pausfelyke iviutz dragen: zynde fraay van Te-
-kening, kragtig en bréet geichiidert , door Francifco

Solimene
,
op doek , en y/el geconditioneert.; hüog 25,"

breet i8£ duimen. 120 - o

70 De Inzameling van, het Manna ; zynde -een Ordinantie

van veele Beelden , welkers Caracïèjrjs zepf verfchef-

den zyn: alles verbeeld in een Landfc.hap met hoog
Gebergte; voorts zeer kragtig van coloriet en uitvoe-

rig geichiidert, door Lucas Cranacb, op paneel , en

wel geconditioneert ; hoog 253 , breet 20 duimen*

66-0
71 Een wonderlyk fraay Stukje , verbeeldende een Ruft

in Egyftpten. Ter regter zyde Maria met het Kindje,

beide op de grond ruftende , ais mede Jofeph op de
tweede grond met het hoofd op zyne hand , en in zyn
andere hand een ópen boekhoudende: om hoog een
vliegende Engel; alles verbeeld in een aangenaam Land-
fohap, alwaar een Kind Fruit van een Cederboom
plukt; voorts gracieus geteekend, zeer warm en uit-

voerig geichiidert, door Francifco Albano,op koper, en
wel geconditioneert; hoog n, breet 8

1 duimen.

. 310 - O
72 Een St. Dominicus halver Lyf ter zyde te zien , met

een kaal Hoofd en een kloeke gekrulde Baard, zyn ee-

ne Hand ruft op zyn Borft en zyn Oogen zyn naar den
Hemel gekeerd: de Devotie is wonderlyk uitgedrukt,

in zyn wezen en houding ; voorts kloek gefchildert

,

meefteragtig getoeft en alle roem verdienende, en door

Andrea Sacchi; hoog 38, breet 28 duimen. 150 - o

73 Een weergaa niet minder fchoon als het voorgaande,

zynde een Monnik halver Lyf in het witgekleed, met
een kaal Hoofd en kloeke Baard, gevouwen Handen
en voor zig ziende, door denzelven\ hoog en breet als

't vorige. 85 - O
Deze twee Stukken zyn op doek en vJel geconditio-

neert.

74 Een zeer fraay Stuk, verbeeldende de Bóodfchap van

den Engel aan Maria met een Glorie van Engden : ter

linker'
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linker zyde is Maria , knielende op een Voetbar k in een
needrige en gracieufe Aélie, en ontfangende met ver-

wondering de Boodfchap van den Engel , die voor haat

ftaat een weinig ter zyde, met een Lelytak in de eene
hand, en de andere om hoog naar den Hemel houden-

de: zynde voorts groots geordineert, aangenaam van
coloriet en zeer kragtig gefchildert, door Auguflino Ma-
fucci\ op doek, en wel geconditioneert; hoog 96, breet

63 duimen. 525 - o
75 Een zeer aangenaam en fraay Stak, zynde Venus en

Kupido; Venus is halver Lyf en omtrent van voren
te zien, met een kleed op haar knien, en houdende
twee Duiven op haar Armen : ter regter zyde een Ku-
pido die haar ftreelt ; voorts zeer kragtig , helder en
fmeltende gefchildert en in allen deelen verwonderlyk
fchoon, door Carlo Signani, op doek\ hoog 28 , breet

23 duimen. 275 - o
76 Een kapitaal Stuk , zynde Pan en Syringa , met een

fraaije Groep van twee Kindertjes, fpeelende met een
Bokje met bloemen vercierd: in alles zeer fraay van
Teekening, fmeltend , delikaat en doorfchynend ge-

fchildert, door denzehen, opdoek; hoog 43, breet 56
duimen. 495 - o

77 Een groot Stuk , vertoonende Chriftus die zyn Kruis

draagt: zynde een Ordinantie van veele Beelden
, fraay

geteekent en kragtig gefchildert, door Sahator Rofa,
opdoek-, hoog 47, breet 65 duimen. 76 - o

78 Een ander Stuk, verbeeldende de Predicatie van Joan-
nes , in een fchoon en ruim Landfchap , rykelyk met
Beelden geftoffeerd , kragtig gefchildert en verwonder-
lyk van ligt en bruin, door denzehen, op doek-, hoog

43, breet 6o£ duimen. 400 - a
79 Een kapitaal Stuk, zynde de Aanbidding der Konin-

gen met een glorie van Engelen in een groots Gebouw,
alles in een hoog bergagtig Landfchap: van Ordinantie

en Groeping zeer fraay; voorts meetleragtig geteekenci

en aangenaam gefchildert, door Sebafliaan Bourdon, op
doek, en wel geconditioneert; hoog 43, breet 53 dui-

80 Een Stuk met een doode Haas en ander dood Wüdt in

een Landfchap, met eenig Jagttuig, dgoj M* David;

men. 60-0

hoog 40 , b*eet 34 duimen. l6 - IQ

81 Esa
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81 Een dito met allerlei dood Wildt op een Tafel, door
denzelven; hoog 35, breet 46 duimen, 35 - o

82 Het Pourtrait van Laureotius Cybo, levensgroot: hy
zit en is een weinig meer als halver lyf van voren te

zien, met een fchilderagtige Mutz met een Pluim ver-

cierd op het hoofd , en op zyn Spaanfch gekleed : hou-
dende zyn eene hand op ?

t geveft van den Degen, die

hy op zyde heeft, en rykende met de andere hand na

een groot zwaard, dat een Jongeling, die voor hem
flaat ter regter zyde van het Stak, valt houd ; zynde
voorts wel geteekend en kragtig gefchildert, door Por*
mens , op paneel ; hoog 47^ , breet 39I duimen.

26 - o
83 Vier fraaije Kinder-Hoofdjes , waar van twee een wei-

nig gekeerd en twee in profiel: zynde een Stadie, door
denzelven, op paneel, en beide wel geconditioneert

;

hoog 13, breet ji duimen. 80 - O
84 Een extra fchoon Stuk, van boven toogsgewys, zyn-

de een {taande Ste. Margafiet, den Hemel dankende
voor de overwinning over den Duivel die zy de voet

op de Nek houdt, en in het verfchiet een Landfchap
met Beelden en Gebouwen geftoffeerd: voorts wel ge-

teekend, fris en kragtig van coloriet, door Luca Pen-
ni , 0$ doek gefchildert en wel geconditioneert; hoog

73 , breet 45 £ duimen. 150 •* o
85 Een Stuk, vertonende den Euangelift Mattheus met den

Engel, en beneden aan zyn voeten een Oudvader: den
Euangelift is zittende en van voren te zien, dog het

lyf een weinig gekeerd naar de linker zyde, met een
Boek op zyn fchoot en een Pen in de hand , zynde
fraay getekend en van een groote fmaak omtrent de
kieeding, gefchildert door Perino del Vaga\ hoog 65,
breet 35\ duimen. 205 - o

86 Een fraay Stukje, verbeeldende de Aanbidding der Ko-
ningen voor een groots Gebouw in een geftoffeerd

Landfchap met tien of twaal Beelden, voorts fchoon
van Teekening , uitvoerig en fmeltend gefchildert , door
Benvenuto Garofalo , op paneel-, hoog 14, breet 9!
duimen. 45-0

87 Een fchoon Stuk, zynde de Vlugt naar Egypten, in

een zeer uitgeftrekt Landfchap met Rivieren doorfne-

den en een Stadt in 't verfchiet: op de voorgrond Jo-
zeph
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•aeph op een Ezel zittende met het Kindje Jefus voor
hem in een Kribbetje, en ziende na Maria, op een an-

deren Ezel gezeten, die hem de weg fchynt aan te wy-
zen : voorts gracieus en delikaat getekent en gefchil-

dert, door denzelven> op paneel 1

: hoog 24, breet ail
duimen. 95 - o

88 Een aangenaam rond Stukje, vertonende Maria, welke
de Borft aan het Kindje Jezus geeft; zynde delikaat ge-

teekent en gefchildeit , door denzelven , op paneel ;

hoog 10, breet 10 duimen. 100 ~ o
£9 Een fraaije Battailje of Nederlaag : op de voorgrond

Generaals verzeld met Officieren en Trompetters , en
naar de linker zyde vlngtend Krygsvolk : ter regter zy-
de een Battery van Kanon ; zynde ftout gefchildert,,

door Jaques Bourgonjon , opdoek', hoog 40, breet 49I
duimen. 126 - o

po Een dito Kampgevegt van twee Kampioenen in een
ruim Landfchap: zynde een Ordinantie van ontallyke

Beelden : voorts wel getekend en kloek gefchildert

,

door denzehen, op doek; hoog 29, breet 38 duimen.
'

*

75 - o
pi Een Stuk, verbeelde de Geboorte van Joannes den Do-

per: zynde een Ordinantie van veele Beelden, kragtig

gefchildert , door jacob Basfan '

9
hoog 23 , breet 1 &|

4 duimen. 64 - o
92 Een Mans Pourtrait zonder handen en een weinig ge-

keerd , met een Mutz op het hoofd en lange gryze
Baard; zynde op doek gefchildert, door denzelven; en
hoog en breet als H voorige. 15 - 10

93 De Aanbidding der Koningen : zynde een Ordinantie

van veele i3eelden , gefchildert door Pietro Perugino ,

op paneel; hoog 11, breet 18j duimen. 20-0
94 De Heffing van jofeph uit de Put: zeer uitvoerig ge-

fchildert, in de manier van, of uit de Schoole van Rem*
bram, op paneel; hoog 16, breet 12 duimen, 50 - o

95 Een fraay Stuk, zynde den Engel Michaél den Duivel
onderbrengende : voorts in een groote fmaak gefchil-

dert, door Jan Jofepb del Solc, op doek; hoog 22^,
breet 17 duimen. 26 - 10

96 Een ftil leeven, door Nicolaas Pousfm, hoog 19, breet

23 duimen. • 19 - o

97 Een Stuk met fpeelende Kindertjes in esa Landfchap

;

Va" op
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op de voorgrond drie dansfende Kinderen: ter linke?

zyde op de grond een zittend Kind fpeelende op twee
Fluiten : agter 't zelve een ander Kind ten deele door
een Boom bedekt , en verder op , ter regter zyde een
leggende Kupido : voorts zeer uitvoerig gefchildert door
denzeiven, op paneel ,en wel geconditioneert; hoog 24,
breet 2p| duimen. 200 - O

98 Het Póürtrait van den Kardinaal Bembo, zynde een

Bord: ftuk: hy is een weinig gekeerd en met een kaal

hooft in profiel te zien, dragende een kloeke lange gryze

Baard, en houdende in zyn hand, die hy laat hangen,

een Kerkboek ; alles zeer uitvoerig gefchildert, door
George Vafari; op paneel; en wel geconditioneert; hoog

33 , breet 24 duimen. 56 - o
99 Een Vanitas, verbeeld door een Vrouw met een Doods-

hoofd in haare Armen, door Pordenon ; zynde gefchil-

dert op doek; hoog 24, breet 17 duimen. 40-0
ICO Een Borltftuk met twee handen

, zynde een oud Man
bloots hoofd en van voren te zien .'gefchildert doorAl"
bert Durer, op paneel: hoog I2|, breet iol duimen.

'28-0
101 Een Ecce-Homo met een doorne kroon; zynde zeer

fraay, delikaat en uitvoerig gefchildert, door Albano
Ducem\ op koper, en wel geconditioneert; hoog 12^
breet g\ duimen, 41 - <x

102 Een Kabinetftuk, vertonende een Bacchanaal: Sile-

nus zit op de voorgrond met hetLighaam en het hoofd
een weinig agter over hellende ; agter hem op een
hoogte twee Kinderen, waar van de eene uit een Ie-

dere zak, die hy op zyn fchouderen heeft, de wyn
in de mond van Silenus laat loopen, en het andere

Kindie fchynt te kennen te geven door zyn houding

,

dat hy 'er meede graag van wilde proeven : agter de
hoogte ziet men een Vrouw geplaaft,hebbende fchoon
bruin hair met Bloemen vercierd, die de wynfak on-
der (Ieund met haar arm

; zynde verwonderlyk fraay

in allen delen , zeer wel geteekent, van het allerbe-

valligfte en aangenaamfte coloriet, en kragtig gefchil-

dert, door Francefcbini* op doek, en wel geconditio-

neert, hoog 43, breet 5Ó duimen. 399 - o
103 Een wenende Maria, het hoofd bedekt met een lluijer

en de handen te zamen op haar fchoot houdende : zy
be-
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befchouwd de doorne kroon en fpykers op een tafel

leggende , dewelke men maar ten deele ziet ter linker

zyde. Haare droefheid is verwonderlyk uitgedrukt,

en gefchildert door la Fosfe y op doek, wel gecondi-
tioneert ; hoog 17, breet 13 duimen. 77 - o

104 Een flaapende Venus levensgroot : zy legt op een
bedt dat de heele breette van het Stuk bekleed , met
eene hand agter 't hoofd en de andere op haar dye ruf-

tende; aan 't hoofdenend van het bedde een Gordyn :

voorts kloek geteekent en gefchildert , door Micbel 'An-

gelo da Caravaggio, opdoek, en wel geconditioneert;

hoog 58, breet 70^ duimen. 145 - o
105 Een extra fchoon en kapitaal Stuk, zynde een ruften-

de Venus: het bedde is bedekt met een rood karmo-
zyn Kleed, van agteren opgefchort, en zy legt opi

haare zyde, met de regterhand ruftende op haare dye:

haar middel is bedekt met een kleedje , en haar Ar-
men vercierdmet Brasfeletten ; aan het hoofdenend voor
het Bed een Bolonees Hondje; het verfchiet vertoond

een aangenaam Tuin-Gezigt alwaar men ter linker zy-
de ziet een Vaas waar by twee Duifjes ; voorts

volmaakt , delikaat en tranfparant , gefchildert door

Titiaan, op doek, en wel geconditioneert; verdienen-

de met regt plaats in een der voornaamfte Kabinet-

ten
5
hoog 45 , breet 87 duimen. 220 - o

106 Een heerlyk en kapitaal Stuk, vertoonende Venus ver-

zeld met een Satyr en twee Kupidoos: de Godin ruft

, op een rood Fluweel Kusfen met goude Pasfementen

belegd, en heeft Bloemen in haar hand: agter haar is

eenKupido die met dezelve haar hoofd vercierd: zy
heeft fchoon blond hair hangende op haar fchouders;

een weinig ter zyde is een Saür die haar Bloemen pre-

fenteerf. ter linker zyde een Kupido met een Pyl in

de hand; voorts zeer bevallig getekenten gefchildert,

door Carlo Maratti, op doek; zynde in allen deelen,

volmaakt en wel geconditioneert ,, en mede plaats ver-

dienende in een der voornaamfte Kabinetten ,
hoog

58-5 , breet 88 duimen. 480 - o
107 Een Stuk, zynde Leda met de Zwaan, meer als le-

vensgroote; voorts goed getekent en gefchildert, door

Micbel Angek; hoogóoj, breet 84 duimen. 15 - o
V 3 108 Eea
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jc8 Een Model, door Tintoret , verbeeldende Venus, zig

badende: zy zit ter regter zyde van het Stuk en is

van agteren te zien met een ipiegel in haar hand: ter

linker zyde een Vrouw die haar de Voeten droogt;

zynde kloek èn meefteragtig gefchildert , op doek ;

hoog 44, breet 40 duimen, 30 - o
ïop Een fraay Knieftuk, door Guido Ccignaccio , vertonen-

de een ftaande Vrouw, met het hoofd een weinig ge-

keerd en zig de Schouder en Borft wat ontdekkende,

hebbende Caftagne bruin hair ten deelen gevlogten en
met paarlen vercierd, enten deele hangende op haar

fchouders; zynde zeer uitvoerig , warm en kloek ge-

fchildert op doek, en wel geconditioneert, hoog 53,
breet 39 duimen, 26 - o

ïio Een Lucretia die zig doorfteekt , door Auguflin Ca-*

ratZy gefchildert op doek\ hoog 37, breet 48 duimen.

111 Een extra fraay en groots Bergagtig Landfchap, waar
in een groote ruimte, met een Binnewater of Rivier

doorfneeden, en rykelyk
;

geftofteert met Beelden en
Beeften , door Cafpar Pousfin ; dit Stuk , waar van
de deugd niet genoeg kan befchreven worden , is in

alles volmaakt; hoog 59, breet 85 duimen. 260 - O
112 Een dito weergaa, vertonende een Bofch met een

Rivier op de voorgrond , en rykelyk geftoffeert met
Beelden en Beeften : voorts van een groote fchoon-
heid en niet minder als 't vorige, door denzelven\zy\i-

de hoog en breet als U zelve, en beide op doek, en
zeer wel geconditioneert. 260 - O

113 Het Hoofd van St. Sebaftiaan ter zyde te zien en ag-

ter over hellende: zynde een Model op Karton ge-

plakt , en in zeer goede fmaak geteekent en gefchil-

dert, door een onbekend Meejler; hoog 12, breet 10
duimen. 61 - O

Ï14 Een Heilige Famieltein een hoog bergagtig Landfchap
met Beelden te Paard : ter linker zyde ziet men het

Kind Jefus, ruftende op de grondt: hoger op agter

het zelve, Jozeph ook op de grond leggende te llaa-

pen: tegens over het Kindje de Heilige Maagd, met
gevouwe handen, knielende, en verder op de kleine

St. Jan in dezelfds Aftie; in dit Stuk, dat van een

20 - o

rond
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rond formaat is, zyn verfcheide deelen zeer delikaat

en uitvoerig gefchildert , op paneel, door een onbc-

kent Meefter; hoog 44, breet 44 duimen. 18 - o
215 Een Mans hoofd van voren te zien, met een korte

Baard, en met een Muts gedekt: zynde mede gefchil-

dert op paneel, door een onbekend Meejler, hoog i6\-,

breet 13I duimen. 9 - 10

116 Een Platfond , door Adriaan Backer; verbeeldende
daar de Muziek gekroond word: zynde een Ordinan-
tie van vier Beelden; hoog 124, breet 74J duimen.

30 - ó
117 Een dito Platfond , vertonende , de Zomer en den

Herfft in een Cartouche, door denzelven; hoog 193,
breet 79 duimen, 26 - o

118 Een ander plaifant Platfond, verbeeldende Venus met
Kupidoos verzelt zynde, door denzelven; hoog 122,
breet 92 duimen. 26 - o

119 Een klein Maanefchyntje, door Aert vau der Neer.

20 - o
120. Een Gezelfchap van Kaartfpeelders

, by 't Kaars-ligt,

doorD. Vinkebooms. 20-0
121 Een groote kapitaale Zee, vol zeilende Schepen, door

Dubbels. 22 - .0

122 Een Zee-Stuk, door S. de Vlieger. 12-0

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Van wylen de Beer Karei Jofeph de Schryvere &c. Vw*

kogt in Vlaams Courant Geld, den 1. Junii 1763.
binnen Brugge.

Nota. De Stukken zyngemeeten zonderde Lyjlen, met
de Voetmaat van Brugge.

1 TTET Recht van Salomon,
t

zynde een Schets, door
jLJL P. P.Rubbens, op paneel; hoog 12, breet

duimen. 120 - o
2 De Onflerffelyk-maaking der vermaarde Mannen , door

F. Franks \ op paneel; hoog 2 voet li duim, breet 10
duim. 126 - o

. V 4 3 De
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3 De Overfpeelige Vrouw, door denzelven, op paneel %

hoog 18 duim, breet 2 voet 3 duim. 25-4
4 Een uitmuntend Stuk van Philip Wouwerman : ver-

beeldende het voorfte een Italiaanfche Boer te Paard ,
s

gaande nevens hem een Pelgrim, en wordende gevolgd

door een Vrouw met een Kind en een Hondt, zynde
een fchoon Landfchap in 't verfchiet: op paneel ; hoog
13, breet 11J duimen. 411 7 o

5 Twee Battailles by in 't verfchiet leggende Steeden,

zeer fchoon gefchildert, door Jan van Huchtenburg,
opdoek; hoog 2 voet, breet 2 voet 4 duim. 276 - o

6 7 wee dito Battailles , zeer aangenaam, gefchildert door

K. Breydel , op paneel; hoog io|, breet 14 duimen.\

123 - o
7 Twee fchoone Stukken , zynde Gevangenhuizen van

binnen, door Pieter Neefs, op koper; met Figuuren
van Adriaan Stalbent ; hoog 1 voet duim , breet 2.

voe*. 180 - O
8 Twee uitmuntende Stukjes, zynde wel geconferveert,

verbeeldende Kroegen of Herbergen met Rookende
Boeren, door Adriaan van Oftaade op paneel; hoog 8|,
breet ii§ duimen. 117- o

9 Italiaanfche Boeren , fpeelende met de Kaart in een
Grot, zeer fraay, gefchildert, door Pieter van Laar ,

gezegt Bamboots op paneel
;
hoog i6~ , breet I2| dut*

men. 93 - o
10 Abraham en Melchifedech, zeer fraay, door Gafpar de

Witte ,op paneel; hoog 2 voef jJ dw'm, breet 3 voet.

75-0
11 Twee excellente Stukjes , zynde Turkze Caravaanen

,

met een menigte van Figuuren , door Aalbert Meije*

ring op paneel
' ; hoog 12, breet ïji duimen. 99-0

12 Een Kroeg met rookende Boeren, zeer fraay, door van
Tilburg , op doek ; hoog 2 voet , breet 2 voet 8 dw'm.

73 - 10

13 Een Boere-Gezelfchap 9 door denzelven, op Joe£;hoog

4 uoe£ 10 duim, breet 7 <z>o# 8 duimen. 54-0
14 Een Rook-Kroeg van Boeren , door Graasbeeck, op pa-

neel; hoog /9, breet 16I duimen. 48-0
15 Een dito Kroeg of Herberg met Boeren , door David

Teniers; hoog 8, breet 1 3 i duimen. 55 - ih
16 Een zeer fraay Landfchap, door Lucas van Uden, met
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Figuuren van D. Teniers, op doek; hoog 4 voet, breet

5 voet duim. 243 - o
17 Een fchoon Landfchap, door Asfelyn, met Figuuren

van David Teuiers, op doek, hoog 41/0^, breet 5 uoe*

9 Ja/m. 102 - o
18 Een dito Landfchap met Ruinen , door Stooter; met

Figuuren , verbeeldende Italiaanfche en Boheemfche
Boeren, door D. Teniers op doek; hoog 20, breet 15^

} duimen. 45-0
19 Een Landfchap met Figuuren , door y^n Sof/;, op pa-

neet; hoog 16 duim, breet 2 i?oe£ 2 duim. 45-0
20 Twee Stukken van den Fluweeïen Breugel, met een

meenigte Figuuren: zynde het een, een Rhyn-Gezigt,
en 't ander, een Wind-Moolen, op paneel; hoog 13

>

breet 19 duimen. 180 - o
21 Een fraay Rhyn-Gezigt, met zeer veel Figuuren, op

paneel, door A. Stonk; hoog 8, breet lol duimen.

84-0
22 Een Dans van Kinderen in een fraay Landfchap, door

H. van Baaien, op paneel; hoog 9, breet 13 1 duimen.

61 - io

23 Twee Landfchappen met een meenigte van Beelden en
Paarden, in de manier van Philip Wouwerman, zeer

fchoon gefchildert, op paneel, door Breda: hoog 14,
breet 20 duimen. 66 - o

24 Een Hermiet in een Grot, leezende in een Boek, door

H. Carré , op paneel; hoog 16, breet 13 duimen.

66-0
25 Een fraay en kapitaal Stuk, verbeeldende de Opftan-

ding ChriiH , houdende zyn Kruis, en vergezeiichapc

zynde van verfcheide Heiligen , zo des Ouden als

Nieuwen Teftament , door Jean Boekborfl , genaamt
Lange Jan, op doek; hoog 5 voet 9 duim, breet 4 voet

4 duim. 123 - o
26 De Verzoeking van St. Antonius,door Absboven, zyn-

de zoo fchoon als van David Teniers, op paneel; hoog
15^ duim, breet 2 voer. 45 - 10

27 Een Euangelift in Borftftuk, door Bacquerecl, op
wei; hoog 3 votf 5 Jw/m, breet 2 votf 7 Jw/m.

45-0
28 David voor Saul fpeelende , door L* de Deyfter , op

V 5 doek;
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doek; hoog 3 voet 9 duim, breet 4 voet 9 iw/m.
21-0

29 Een Vos, een Haan en verfcheide Hennen, door Da-
vid de Koninck, op paneel; hoog 2 votf 1 duim, breet

3 vo#. 60-0
30 Twee dito met Bloemen , door Mareo da Fiory , op

doek; hoog 19, breet 15 duimen. 63-0
31 Een Bloemftuk met een Medaailje in \ midde, door

Pater Zegers, op doek; hoog 3 voet 6 duim, breet 2
uoe* 6 duim. 18-12

52 Een Zeevaart, door Bonaventura Peters, op paneel;

hoog 11, breet 16 duimen. 27-0
£3 Twee dito, verbeeldende Ruinens, door Btbiano: met
r

Figuuren door Hellenbreeker, op Jo^; hoog 3 §

Jw/m, breet 4 8 Jw/m. 55 - 10

34 Een fchoon Landfchap , met Beelden en Beeften , door

G. Peters ,
op Jo^; hoog 2 a?oej I2£ duim, breet 3

voe* I d«/m # 40-10
35 Een ftilftand van Spaanfche Soldaaten , in een fchoon

Landfchap, door P.Sneyers, op doek; hoog 2 voet 1

duim, breet 2 10 duim. 39 - o
36 Een Landfchap, door Je Hooge, met Figuuren van

de, Deyjler, op doe&; hoog 3 w£3 Jmw», breet 3
10 duim. 15-0
De Buiteofporigheden van 'tCarneval, door den Hel-

Jchen Breugel , op paneel; hoog 2 owef 9 duim, breet

3 o;o^ 10 duim. 11 - 2
38 David houdende het Hoofd van Goliath, door J. van

Ooft ,
op doek

;
hoog 3 voet 4 duim, breet 2 voef 10 dwwr,

10 - 10

39 Een Landfchap in de manier van Momper, met Figuu-

ren, door J. vcm Ooft, op doek; hoog 4 voet 5 J«/ro,

breet 5 voet 9 tfw/w 12-12
40 Een Gezigt van den Archipel met veel Figuuren, door-

is van Es/en, op doek', hoog' 4 voet 5 duim, breet 6
3 duim. 10 - 10

41 Een Kroeg met rookende Boeren, door Bi/et, op doek;

hoog 16 duim , breet 19 Jw/m. 12 - o
42 Een Stuk met Vrugten, door van der Elft, op paneel;

hoog 2 voet 3 duzm, breet 3 uotf 7 Jttim. 10 - 4
43 Een Antieqs Stuk, zynde de Heilige Maagdt, houden-

de
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de het Kind Jezus, op paneel; hoog i6§ , breet k£f
Jwm, 10-16

44 De Pap-Eeters , na Jaques Jordaans, opdoek; hoog 4
6 du/m, breet 7 7 dw/'m. 18-12

EXTRA CATALOGUS.
45 Een kapitaal Stuk , zynde de Duivelen-val , na P. P.

Rubbens. 126 - o
46 Een dito, verbeeldende het laafte Oordeel, naar derc-

zelven- 60 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN,

füagelaaten door wylen den Heer Agent Willem Lormier.

Verkogt den 4, Julii 1763. in 's Gravenhage.

NB. D. beteekent op Doek.
"J

p# _ Paneel, t gefchildert.

K. Koper. J

JSTyfwfe gemeeten met de Rynlandfe Voetmaat.

1 TT^EN doode Patrys , Wy-Tas en ander byvverk ,

Hj door Willem van Aalft ; D. breet 1 voet 8 J duim

,

hoog 2 uoa i| dw/m. 126 - o
2 Haring, Brood, Ajuin, Silvere Schenk-kan en Giafen,

door denzelven; P. breet I voet 6 duim, hoog 1 voet

10 dwwz. 101 - o
3 Een Druive-Markt , volFiguuren, door Michel Angelo

de la Battaille ; D. hoog 2 voet 5 duim, breet 1 voet

1 1 duim. 230 - o

4 Een Landfchapje , daar in verbeeld , de vlugt na Egyp-
te, door .den Fluweele Breugel. K. ' 230 - o

5 Hertog Amadeus van Savoijen te Paard, en in *t ver-

fchiet een Battaille , door denzelven ; K. breet 1 1 , hoog

7 duimen. 85-0
6 De aanbidding der drie Wyzen uit het Ooften , vol Fi-

guuren, door denzelven ; K. breet ij| voet duim, hoog

duim. j2o - o

7 Eeu
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7 Een Landfchap met Soldaten , Paarden, en ander by
werk, door denzelven, P. breet x voet óf duim, hoog
i voet 2 duim. 105 - o

8 Een Landfchapje met Figuurtjes , genaamt het Hout-
hakkertje, door denzelven, K. breet 1 voet \\ duim,
hoog 10 duim. 520 - O

9 De Prediking aan de Zee, vol Figuurtjes en ander by-
werk, door denzelven; K. breet 1 voet i^duim, hoog
10 duim. 350 - o

10 De Kraillng Chrifti,zeer vol Figuurtjes en ander werk,
K. door denzehen; breet 1 voet 9J duim, hoog 1 voet

i~ duim. 630 - o
11 Een Land- en Water-Gezigt, met Figuurtjes en Scheep-

jes, door denzelven; K. breet 10, hoog 7J duimen.

365 - o
12 Een Land- en Rivier-Gezigt, bekent met de naam: het

Molentje aan de Schelde: met Figuurtjes en Scheepjes

door denzelven; K. breet 1 voet i| duim, hoog 10 duim.

600 - o
13 Een Landfchapje, verbeeldende het Rafpaillien Bofch,

met Figuurtjes , door denzelven; K. breet SJ , hoogój
duimen. 205 - o

14 Een Land- en Rivier-Gezigt , met Gebouwen , Schepen
en Figuuren , door denzelven ;P* breet 1 voet n| duim,
hoog 1 voet 2| duim. 510 - o

35 Een Landfchap , waar in verbeeld Chriftus met de twee
Emaus-Gangers , door denzelven ; K. breet 1 voet 5
duim , hoog 1 1 duim. 96 - o

16 Een Landfchapje met Jagertjes , door denzelven ; P.

breet 1 voet if duim, hoog 9 duim. 60 - o
17 De Ontmoeting van Jacob en Ezau, zeer vol Figu uren,.

Vee en ander bywerk, door H. RottenbamerenJ. Breugel;

K, breet 2 voet if Jw/'ra,hoog 1 voet j| duim. 625 - o
18 Het Oordeel van Midas , door dezeiven; P. breet 4

voet 7 duim, hoog 3 voet 2l duim. 220 - o
J9 Orpheus met de Dieren, door dezeiven;?. breet 2 i>oef

ir| ö'uim
3
hoog 1 uotf 6 duim. 120 - o

20 Het Oordeel van Midas , door dezelven ; K. breet 1

voet 1 1 duim , hoog 10 duim. 800 - o
21 Een Landfchapje , waar in verbeeld de vlugt na Egyp-

te, door dezelven, K. breet 1 voet i| duim, hoog 8

Jw/m. 300 - o
22 Een
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,22 Een flapende Nimph en twee Cupidootjes , verraft door
een Sater, door dezelven: K. breet 9f, hoog 7^ duimen.

100 - o
123 De Boodfchap door den Engel aan Maria, en een Glo-

rie van Engelen , dcor dezelven ; K. breet 7^, hoog

9! duimen. 455 - o
124 Maria, Jofeph, twee Kindertjes, een Lam en een Glo-

rie van Engelen, door dezelven ; K: breet en boog ah
*t vorige. 440 - o

125 Eenige Figuuren en een Dans van Cupidoos, door H'.

van Balen en den Flmveele Breugel \ P. breet 1 voet

5% duim, hoog 1 voet i| duim, 300 - O
\2Ó Chriftus, Maria en Martha , met veel Bywerk, door

den Fluweele Breugel en Gonjale Coques ; P. breet 2 voet

4I duim, hoog 1 voet 8| duim. 260 - o
27 Narcisius zig fpiegelende in

9
t Water, en andere Figuu-

ren , door den Fluweele Breugel en D. F. Franks ; K.
breet 1 voet 2 duim, hoog lof duim. 157 - o

28 Een Tirols Landfchap, vol Figuuren, verbeeldende een
Kermis, door een onbekend Meejler; P, breet 2 voet 2\
duim, hoog 1 voet 6\ duim. 114 - o

29 Een Landfchap met Figuurtjes en Beeftjes, door Pieter

van Bredaal, K.op de trant van, of na Breugel \breet

1 voet \ duim; hoog 9* duim, 55 - o
50 Een dito, zynde een weergaa, door denzelven; K. boog

en breet als
y
t vorige. 42-0

31 De Prediking aan de Zee, door denzelven ; K. breet 1

voet 2| duim; hoog 11 duim. 53 - o
32 Jupiter ,

herfchept in een Goude regen, by Danaë,
door BiJet , en 't bywerk gefchüdert door P. Gyjels 9

Veerendaal, Spierings en Hardenberg ; P. breet 2 voet

% duim, hoog 1 voet 5% duim. 305 - o
33 Een Man en Vrouw Mufigeerende, door K. Bega; P.

breet 1 voet j duim
y
hoog 1 voet 2\ duim. 83-0

34 Vrolyke fmgende Boeren en Boerinnen, door denzel-

ven; P. breet 1 voet i| duim, hoog 1 voet 2 duim.
81-0

35 Een verbeelding van oud Romen, waar in Procesfie

doende, en meer andere Figuurtjes, door Paulo Bril;

K. breet 1 voet 5 duim , hoog 1 voet £ duim.

130 - O
36 Een Gezigt binnen Haarlem , \m de Kerk en andere

Ge-
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Gebouwen en Figuurtjes, door Gerard Berkheyde\ P.

breet rvoet duim, hoog 1 voet 5$ duim. 160 - o

37 Zingende en drinkende Boeren met:een Citer, door

Mrïaan Brouwer; K. breet j£ hoog 7 duimen.

171 - o

38 Zingende en drinkende Boeren, verbeeldende een drie

Koningen avond, P. door denzelven; breet 2 voet 7
duim, "hoog 1 voet 2§ rfttim. 4C0 - o

39 Vegtende Boeren en Boerinnen , door denzelven ; P4

P. breet I voet I duim, hoog 10 duim. 60 - o

40 Een Bordeel, Hair om Hair, P. door denzelven; breet

2| AtffftJ hoogir duim, 160 - o

41 Een Kaartfpeelend Gezelfchap , met groote Figuuren

,

door denzelven; P. breet I voet 7 duim , hoog 1 voe*

ix duim. 125 - o
42 Drie violyke Boeren, door denzelven; P. breet 6j,

hoog ix duimen. 30-0
43 r y.\ Lardfchap met Koeijen en Schaapen , en een

ViouHe re Paard, en een die een Gyt melkt, door N.
P$em. ?. breet 1 voet 4* duim, hoog ivoet i\düim

840 - o

44 EenLandfchap metBeeften, een Vrouwtje dat Linne
wart en meer Figoaren, door denzelven;

1

?. breet 1 voet

\dmm, hoog 1 voet l| dw/m. 11 10

45

mumm , noog 1 uüw «wm. 1110 - o
Gebergte met Figuuren , Koeijen en Schaapen, door
denzelven;!), breet 2 voet %\ duim, hoog 1 voet 11

J

duim. 715 - o'

46 EenLandfchap enRuine met Koeijen, Schaapen, Ezels,

en Figuuren, door denzelven; K. breet 1 voet 2 duim,
hoog 10 duim. 420 - o

47 Een 'bergagtig Landfchap, met Figuuren , Paarden ,

Koeijen en Schaapen, door denzelven; D. breet 3 voet

1 duim, hoog 2 voet 6\ duim, 1225 - o

48 Een Gezigt te Amfterdam] van 'tEy, de Haringpackers

Toren en andere Gebouwen , met Figuuren en Schee-

pen , door Ludolpb Backbuyfen; D. breet 3 voet 1

duim , hoog 2- voet 6 duim, 460 - o

49 Een Zeeftrantje, met Figuuren en Scheepen, door den*

zeiven; D. breét 1 voet 6\ duim, hoog 1 voet 1 duim.

20O - O
50 Een Battaille, door Bourgognon;D. breet I voet 6 duim,

hoog io| duim. 10 - o
51 Een
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51 Een Battaille op een Brugge, door denzelven; D. breet

en hoog als
J
t voorige. 13-10

52 Een Kalk-Oven, en verders veel Figuuren en bywerk,
door Pieter Baamboott , gezegt van Laar; D. breet 4

i voet 5 duim, hoog 3 voet 2 duim. 57 - o
53 Achilles Offert en word door Paris in de hiel gewond

,

door Bartokt; D. breet 4 voet 3 duim, hoog 1 voet |
duim. 168 - o

54 Plunderingen van Bagagie-wagens , in de manier van
Ph. Wouvjerman , door Breydel; P. breet 1 voet 7-J

dw/w, hoog 1 votf o&duim, 111 - o
55 Een dito plundering tot een weergaa, door denzelven;

P. breed en hoog als 't voorige. m - o
56 Een dito Plundering, door denzelven;K. breet 8 dwiffz,

hoog 6 Jtt/m. 21 - o
57 Een dito Plundering, tot een weergaa,door denzelven;

K. £rm m #oog als H voorige. 23-0
58 Een Landfchapje met Figuurtjes, door Herri de Bles,

of den Uyl; K. breet 6\, hoog 5 duimen. 18 - o
59 Een dito Landfchapje tot een weergaa, door denzeU

ven; K. breed en hoog als
7
t vorige. 17 - o

€0 Een Haan, Hen en andere Vogels, door Abraham Bis»

fchop; D. breet 2 voet 5 Jw;m, hoog 1 voet 11 duim.

8 " 5
61 Twee fpeelende , en drie flaapende Spaanfe Officieren,

door Pieter Coddé; P. breet 1 voet io| Jwmi , hoog 1

voet 4 duim. 160- o
62 Een Kafteel met een Brugge , met Figuuren , een drift

Osfen door 't Water en Schaapen, door J. Crabbetjé

genaamt Asjelyn; D. breet 1 voet 83 duim, hoog ivoet

3$ duim. 215 - o
Ó3 Een Landfchap en Ruinen, met Figuuren en Beesjes,

door denzelven; D. breet 1 voet 53 duim, hoog 1 voet

9-J Jw/m. 1 10 - o
64 Een Kunftkamer met tien Figuuren, en veel bywerk,

door Gonfalo Coques en P. Neefs; D. breet 3 iof
dw/ra, hoog 2 we* 8| Jwim. 212 - o

65 Een Jonge in de Kelder , hebbende een Muisje in de
Val, door G. Dou; P. breet 8^, hoog 10 duimen.

1000 - o
C6 Een Jongeling met een Mutz met Pluimen, door den-

zeiven % P. breet 6, hoog 7 duimen. 400 - o
<?7 Eea
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6-j Een Vrouwtje in 't Bont, door denzehen \ P. breei en

boog als H vorige. 120 - o
68 Een Mannetje die een Pen verfnyd,met veel bywerk,

Kaarsligt, door denzehen; P. breet 8J, hoog 10 dui-

men. 33i-o
69 Een Hermietje, door denzehen , K. breet 7, hoog 9

duimen. 130 - o

70 Een oud Mannetje fpeelende op de Lier, en eenVrouw-
tje daar by ltaande, door denzelven; P. breet 8 hoog
11 duimen. 605 - o

71 Een Vrouwtje die Melk uit een Kan in een Schotel

giet, met veel bywerk, gefchildert in Miniatuur, door
denzelven; breet 4 , hoog 5J duimen. 105 - o

72 Een Meisje die door een Mannetje van de Huig werd
geligt, met veel bywerk, door denzehen, gefchildert

in Miniatuur ; breet en boog als H vorige. 130 - o
73 Een Haring Vrouwtje, met veel bywerk, door G. Dou

en de Ridder de Moor; K» en P. breet g\ duim, hoog
1 voet 1 \ duim. 280 - o

74 Een Mans-Pourtrait met een Kraag, door de Ridder A.
van Dyk; D. breet 1 voet 8f duim, hoog 2 twtf ij

dw/ra. 760 - Q
75 Een (taande Lord en bywerk, door denzehen; D. breet

1 voet 5 Jw/'m, hoog 1 voet 11 dufm. 330 - o

76 Maria en 't Kindje, door denzehen; breet 1 voet 2

dw/ra , hoog 1 voet 6 duim. 33 - o

77 Een fpeelend Boere Gezelfchap, door Abraham Dit"

praam; P. breet 1 voot 7 du/ro, hoog 1 voet 4* duim.

142 - o

78 Twee Kinderen, Hondjes en Schaapjes in een Land-
fchap, door Simon van der Does; D. breet 1 voet 4
duim , hoog 1 voet ój duim. iói - O

79 Een oud Mans-Tronie, door Denner; K. breet 1 uo#,
hoog 1 voet 2j Jwm. 69-0

80 Een oude Vrouwe-Tronie , door denzehen; K. fcree*

en hoog als
y
t vorige. 81 - o

81 Een zittend oud Mannetje, door denzehen; D. breet

I voet, hoog 1 voet 1 dw/ra. 95 - o
82 Een Gezelfchap van Mans en Vrouwen, door le Duc;

D. breet 3 voet 9 duim, hoog 2 vo# 11 duim.

625 - O
83 Een Corps de Garde, vol Figuuren, door dmzslven;

P»
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P. breet 2 voet 3 duim, hoog 1 voet dwz'm.

210 - o

84 EenBoere Gezelfchap buitens Huis, door Kornelis Du~*

fard', D. breet 1 voet 4! duim, hoog i vee* 7 tfVw.

135 - o
85 Een Boere Gezelfchap binnens Huis, door denzelven;

. D. breet en hoog als 't vorige. 60-0
8(5 De Prediking van Johannes den Dooper , vol Figuuren

en ander bywerk, door Adam Elsbaimer-, K. breet r

voet 6i duim, hoog n| duim, 540 - O

87 Daar Hagar met Isrnaël , door Abraham word weg ge-

zonden, door Gerbrand var, den EekJiout; D. breet 2

voet i| duim, hoog 1 voet 8| duim. 350 - o
88 Een zittend Mannetje daar een Dienttmeid by ftaat,

en verder byweik, door van der Eyk ; P. breet lb|

hoog 1 voet 1 duim. 24-0
89 Een zittend Vrouwtje daar een Dienftmeid by ftaat , en

. bywerk, door denzelven; P. breet io| duim, hoog 1

voet 1 duim. 18 - ó
90 Een zittend Vrouwtje met eene Satyne Rok , en ver-

der Muficeerent Gezelfchap, door Gerards; D. breet

10 voet 8 duim, hoog 1 voet 11 duim. 310 - o
91 Een buiten Huis, Vrugten, Bloemen, Vogels en an-

der Gedierten ; door Peter Gyzels ; K. breet 2 voet %
duim, hoog 1 voet 8| duim. 660 - o

92 Een Landfchap met Figuuren, Wagens en Paaiden,

door denzelven ; K. breet 1 voet i| duim, hoog ic|
Jw/m. 300 - o

93 Een doode Zwaan en ander Gevogelte , door denzel-

ven; K. breet 1 voet 7 duim , hoog 1 voet 2| duim.

360 - o

94 Een Landfchapje met Figuurtjes, Wagens en een Mo-
len, door denzelven-, K, breet 9!, hoog 7 duimen.

48-0
95 Een Landfchap, waar in verbeeld een Brabandfe Boe-

re Kermis, zeer vol Figuuren, Gebouwen en ander

bywerk, door denzelven; K. breet 2 voet 8 Jw/m,hoog
1 voet 11 duim. 1300 • o

96 Een Landfchapje met Figuuren, Wagens en Paarden,
in de manier van den Fluvoeeten Breugel, door denzel-

ven-, P. breet 1 voet i\ duim, hoog 10 duim. 58 - o
97 Een Rhvn-Ge^igt, yol Figuuren en SGheepen, door

X Jan
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Jan Griffier; K. breet i voet 7 duim, hoog 1 voet 2§
duim. 425 - o!

98 Een Land- en Rhyn-Gezigt, vol Figuuren en Schee-
pen, door denzelven ; D. breet 1 voet 11 duim, hoog|

1 voet 11j duim. 225- I
99 Een Winter vol gewoel , door Robbert Griffier ; K.

breet 1 voet 8| duim, hoog 1 voet 3| ötón. 600 - o
100 Een Vrouw die Wortels fchrapt, en veel bywerk, in

de manier van Slingelandt , door Joofl van Graasbeek',

breet 2 voet 2 duim, boog 2 voe* 7J duim. 310 -

301 Een Landfchap met Gebouwe en Figuuren, inde ma-
nier vm J. Breugel, door Govaarts; P. breet i i/oe*

8 duim, hoog 1 uo£f 2| du/m. 38 - 5
102 Een Landfchap met Koeijen, Schaapen, Paarden en

Figuuren ; door Jókan van Gooi en Gerard Hoet ; P.

breet *2 voet 5 dwtm, hoog 1 voet 10 Jwww. 121 - o
103 Een dito Landfchap, tot een weergaa, door dezelven\

P. breet en hoog als V vorige. 175 - o
104 Een Landfchap met een drift Osfen, Schaapen en Fi-

guuren, door dezelven; P. breet 2 voet , hoog 1 voet

5 duim. 36 - o
105 Een dito Landfchap tot een weergaa , door dezel-

ven ; P. breet en hoog als H vorige. 40 - 10

icó Een Zwirfers Vrouwtje, door Hans van Holbeen; P.

breet 8, hoog 10 duimen. 200 - O
107 Martin Luther, door denzelven ; P. breet 9 duim, hoog

1 voet. 280 - o
108 Een Engelfe Lord, door denzelven ; P. breet 5|, hoog

6\ duimen. 335 - o
109 Verfcheide Snaakige Figuuren, door Frans Hals; D.

breet 1 voet y duim, hoog 2 a>0££ 1 duim. 170 - o
110 Chriftus voor PUatus gebragt, zeer veel Figuuren en

ander bywerk, door Arnoud Houbraken, P. breet 2

voet 5 tfwiw, hoog 1 voet ïif dw*m. 215 - o
111 Wilde Kruiden, Champignons en Vogels, door MeU

chior de Hondekoeter; D. breet 1 voet 10 duim, hoog

2 2~ duim. 88 - o
112 Een Paauw, Paauwinne, Kalkoen en andere Vogels,

door denzelven; D. breet 5 votf , hoog 6 voet 6 duim.

150 - o
ÏI3 Vegtende Haanen en andere Vogels, door denzelven,

D. breet 5 voet , hoog 4 wtf 5 Aww. 44° *

114 Veg-
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H4 Vegtende Paauwen , Haan en andere Vogels, door
denzelven; breet 5 voet 5 duim, hoog 4 voet 5 du/w.

310-0
115 Een Mufiecq-Concert van verfcheide Vogels , waar

onder den Uii de Maat flaat, door denzelven; D. breet

5 voet 8 duim, hoog 4 vort 7 duim. 710 - o
Ilö Haanen, Hennen en Eendvogels, door denzelven', D.

breet 4 a>o# 2 duim, hoog 3 itttf* 1 duim. 50-0
117 Een Landfchap met Figuuren en Beeiten, door den

oude Huisman van Mechelen; breet 2 voet 11 Ju/m,
hoog 2 votf 3 dw/m. 65 - o

118 Een dito Landfchap, tot een weergaa, door denzeU
ven ; D. breet en hoog ais 't voorige. 93 - o

119 Een Landfchap met Figuuren en Paarden, door Jaco-

mo de Heus; D. breet 1 voet 6\ duim, hoog 1 voet

35 83-0
120 Een dito Landfchap tot een weergaa , door denzelven;

D. èretf en hoog als 't voorige. 50-0
121 Een Landfchap , geliofièert door Poetenburg , door

Guillelmode Heus; D. breet 1 voet Si Juim, hoog 2
voet 6 duim. 125 - o

122 Bloemen op een Bruine grond, door Jan van Huyf-
fum; D. breet 2 voet § da/ro, hoog 2 voa 81 du/m.

158 - o
123 Bloemen en Vrugten , door denzelven; D. breet en

hoog als 't vorige. 525 - o
124 Een Bloemftuk op een heldere grond, door denzelven;

P. breet I voet 7! duim, hoog 2 voet li duim.

2800 - o
125 Vrugten en Bloemen op een heldere grond, door den-

zeiven; P. breet en hoog als H vorige. 3100 - o
126 Bloemen op een ligte grond, dooi denzelven; K. breet

1 voet duim, hoog 1 voet 7J duim. 1200 - o
227 Vrugten en Bloemen op een ligte grond , door denzel-

ven; breet en hoog als
7
t vorige. 1000 - o

128 Vrugten en Bloemeu op een donkere grond, door den-

zejven; P. breet 1 voet 8 duim
,
hoog t voet 9J duim.

525 - o
129 Een Landfchap met Figuuren, en veel bywerk, door

denzelven\ K, breet 2 voet 2* duim f
hoog 1 voet 10

duim. 600 - o
130 Een Landfchap met Figuuren en yeel bywerk , door

X 2 dcnr
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denzelven; K. breet en hoog ais T$ vorige, 600
131 Een Landichapje,waar in een Heidenfche'he -

)

Offerhanden, door denzelven;K. breet 10J
hoog 8£ duimen. [

132 Een LanJfchapje met Egyptifche Gebou-
j

7
wen en Figuuren,door denzelven ;K. breet

en boog als
}
t vorige. J

133 Vrugten op eene bruine grond , zynde tot een weer-

gaa van N°. 122, van J. van Éuyffum , door Jhrï

Davidz. de Heem; D. breet 2 ^o# f dwim, hoog 2

8J dzwm. 3Ó0 - o

134 Vrugten en Bloemen, door denzelven; D. breet 2-

votf 1 Juira > hoog 2 vo# 3I Jwim. 260 - o
135 Een Goude Kelk, Horologie, Vrugten en ander by-

werk , door denzelven ; P„ breet 1 voet 4 duim ,

hoog c voet S§ duim. 225 - -

136 Tulpen en andere Bloemen, door David de Heem'
D* breet 1 voet 4 duim, hoog 1 x>o<?f 8J Jwim.

2 - ra
137 Een dito weergaa, door denzelven; D. breet en hoog

als 't vorige. 2-15
138 Het Gezigt van den Dam te Amfterdam, zeer vol

Werk en Figuuren, door J. van der Heyden en A*van
de Velde, P. breet 2 voet 3J duim, hoog 2 voet.

400 - o
139 Een Gezigt van het Kafteel van Benthem , met Figuu-

ren , door dezelven; P. breet 2 voet 4 duim, hoog 1

voet duim. 601 - o
140 EenLandfchap met Gebouwen, een Rotz, en Figuu-

ren, door dezelven; P. breet 1 voet 3§ duim, hoog

ui duim. 210- o 7

141 Een Landfchap met Gebouwen en Figuren, door de*

zeiven; P. 201 - o
142 De Sabynfe Maagden-Roof, door Gerard Hoed; K.

breet 1 voet lof Jw/m,hoog 1 voet 4I duim, 155 - o
143 De Sabynfe Vrede met de Romeinen , tot een weer-

gaa, door denzelven; breet en hoog als H vorige*

95-o
144 Een OfTerhande van Dido, door denzelven; P. breet

I voet 11 duim, hoog 1 voet 3! duim. 78-0
145 De Hiftorie van Selences , tot een weergaa , door

denzelven; J?. breet en boog als't vorige. 133 - o
146 De
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146 De Nieuwe Kerk te Delf, waar in te zien de Graf-

tombe der Princen van Orange, door G. H. 1Ó51.
zyndeG. Hoekgeefl; P. 300 - O
(NB.) Dit Stukje is 'altans beruflende in het

VorftelykKunfi-Kabines van zyne Door l Hoogb.
den Heere Prince van Grange en Nasfau tfc.

&c. &c.

l/fl Chriftus by de Samaritaanfe Vrouw , door Lucas Jor-
daans; D. breed 4 voet, hoog 5 voet 2 duim.

I •
' 1000 - o

J4C Een Landfchap met Figuuren en Beeften, door Karei
du Jardin; D. breet 1 voet ij duim, hoog 1 1 duim,

530-0
149 Een Landfchap met een drift Osfen en Figuuren , te

Paard en te voet , door .denzelven; D. breet 1 voet 4!
duim

, hoog 1 voet 2\ duim. 555 - o
150 Een Landfchap met Figuuren en Beeften, door den-

zelven ; D. breet 1 voet j| duim , hoog 1 voet i|
duim. 470 - o

-151 Een Goden Vreugd , daar Venus Mars tot Vreede
I tragt te brengen, door Nicotaas Knuffert; P. breet 1

voet 5^ duim, hoog 11 duim. 180 - o
152 Kinderen fpeelende voor Pinxterbloemen en andere

Figuuren, op wit Metaal gefchildert, door denzelven;

breet 6, hoog 55 duimen. : 95 - o
153 Een Pleifter plaasje , door Johannes Lingelbag; P.

breet i voel 6\ duim, hoog 1 voet 10 duim. 160 - o
154 Een Lierman en andere Figuuren, door denzelven \D m

breet 1 voet Jwim, hoog 1 o>o£J 8 dw/m. 133 - o
155 Italiaanfe Gebouwen en Figuuren, door denzelven ;T>

,

breet 2 Vöéfr} hoog 1 voet 8| Jw/w. 145 - o
15Ó Een Converfatie van een Heer en Dames, door Lan-

cret; D. breet 1 voet $1 duim, hoog 1 voet dw/m.

100 - o
157 Een Danfent en Muficeerent Gezelfchap , door den-

zelven; D. breet en hoog als 't voorige. 100 - o
158 Laban affcheid nemende van Jacob en zyne Vrouwen,

159 Een Landfchap , waar in een Herder met Koeijen en
Paarden, door Glaude Loraine; P. breet 1 voet 8|
duim, hoog 1 voet 3J duim.

X 3

155 - o
160 Mo*
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160 Mozes vertreedende de Kroon van Pharao, met mee?
Figuuren , door Gerard Laires ; D. breet 2 voet 7!
duim, hoog 2 voet i| duim. 320 - o

161 Paulus geleid wordende op de Weg van Darnafcus

,

na dat by met blindheit geÜagen was, door Lucas van
'Leyden; P. breet 1 voet 5j duim, hoog 1 voet 3$ Jwm.

70-0
162 Een Boere en Boerinne-Vreugd , door Lundens-, D.

bi eet 1 voet y duim, hoog 1 «yotf 4! <fa;m.
1

30 - d
163 Een Heer zittende met een Moor en een Hond by

zig, door Frans van Mieris, Senior; breet 7J, hoog

$1 duimen. ' '

; 505 - q
164 Ken juffrouw voor haar Toilet, met een Morinne by

haar, door denzelven; P. breet 83, hoog ioJ duimen.

830 - o
165 Een Jongetje in een Nisje Bolle blazende , en een

Vrouwtje met een Hondje in haar Arm , door denzel-

ven; breet 7, hoog g\ duimen. 1560 - o
%66 Een oude Vrouw verfchrikt, vindende Lucretia fter-

vende , door denzelven", P. breet \o\ duim, hoog 1

voet %\ duim. 625 - o
167 Een Vrouwtje fpeelende op de Luid, en meer ande-

re Figuurtjes, Kaarsligt, door denziïven; P. breet 6\,
hoog 6\ duimen. 635 - o

168 Maria Magdalena, door denzelven; P. breet 6\, hoog
8 duimen. 460 - o

169 Een Hollandfe Keuken met drie Figuuren en veel by-

werk , door Willem Mieris ; P- breet 1 voet 4I duim

,

hoog 1 voet 8 duim. 270 - o
170 Pomonaen Vertumnus met veel bywerk, door deu Rid-

der Karei de Moor; breet 1 voet 3^ duim, hoog 1 voet

gi duim. 585 - o
171 Reinaud en Armida, met meer Figuuren, door den»

zelven\ P. breet 1 voet 6\duim , hoog 1 voet 2| duim.

300 - o
172 Een Hermiet en ander bywerk, door denzelven; P.

breet 8| , hoog 10 duimen. 280 - O
173 Een zittend Jongetje en bywerk, door denzelven\ P.

breet 8j , hoog 5! duimen. 16 - O
Ï74 Een zittend Meisje en bywerk, door denzelven; P,

breet en hoog als 't vorige. 19 - o
175 Een
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175 Een Fluitfpeelende Herder by zyn Herderinne, door

denzelven; breet 1 voet 4! duim, hoog 1 voet $\dnim.

103 - o
jyó Een Vrolyk Boere Stukje , verbeeldende drie Konin-

gen Avond, door Jan mienfe Molenaar; P. breet ïoj

duim , hoog 1 voet. 11-10
177 De Trouw van de Keurvorft van Brandenburg > met

de Princesfe, Dogter van Fredrik Hendrik, Prins van
Orange, op de Zaal van 't Oude Hof in 'sHage, met
een meenigte van Perfoonen , alle na 't leven , of na

haar Pourtraiten gefchildert, door A.Mytens; P. breet

2 voet 4 duim , hoog 1 voet 10 duim. 580 - o
(NB.) Dit Stuk is altans ook berujlende in H

Kunfl-Kabinet van zyne Doorl. Hoogb. den Hee-
re Prince Erf-Stadhouder.

178 Een aan de Tafel zittende Man en Vrouw, met een
Kindt daar nevens ftaande, door Gabriel Metzu; D.
breet 1 voet 6 duim, hoog 1 voet ó| duim. 410 - o

179 Een Buite-huis met verfcheide Figuuren, door Jm-
zelven-, D. breet 2 voet lol duim, hoog 3 voet 2%
duim. 215 - ó

}8o Een Buite-huis met Figuuren, door een openftaande

Venfter te zien, door denzelven; D. breet en boog als

't vorige. 500 - o
j8l Een Man en Vrouw aan Tafel zittende om te Eeten,

door denzelven ;P. breet n 2 Jw/;72,hoog 1 voet 2 duim.

605 - o
182 De Verloore Zoon, in een Bordeel, door denzelven;

D. breet 2 voet 1 duim, hoog 2 voet $\ duim.

310 - o
183 Een Jnffer voor haar Toilet, waar by een Jongen die

een Lampet houd, door denzelven; breet 1 voet 4J
duim, hoog 1 voet 7! duim. 400 - ö

184 Een leezend Vrouwtje, waar by een Meid toeluif-
' terd, en een Jonge bellen blaaft, door de Monic; P.

breet 1 voet 2~ duim , hoog 1 voet 4 duim. 285 - o
185 Een Vrowtje met allerlei Groentens, door denzelven;

P. breet 10, hoog 13 duimen. 180 - o
186 Een Vrouwtje in een Nis, houdende een brandende

Kaars in de hand, door Matton; P. breet 9 duim,
hoog 1 voet. 72-0

187 Bloemen en Wilde Kruiden, Vogels en ander Gedier-

X 4 ten.
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ten, door Abraham Mignon; D. breet 1 voet 7\duim,>
hoog 1 voet ioi duim. 325 - o

188 Fruit en Bloemen, door Mortel-, breet 1 voet 8 duim,
hoog 2 2 duim. 51 - o

189 Fruit en Haaring, door denzelven ; P. breet I uoet

2| Jwzm ,
hoog 1 voet 7 dwra. 25-0

190 Verfcheide Vrugten, door denzelven ; D. breet 1 woef

3 d«/-ro, hoog 1 voet 9 duim. 13 - o
191 Verfcheide Vrugten, zynde een weergaa , door den-

zelven; breet en hoog als H vorige. 30-5
ip2 Bloemen, Kruiden en Vlinders, door Otto Marceus;

D. breet 1 voet 5 duim, hoog 1 voet 4 duim,

10 - 10

193 Maria Staart, Princesfe van Orange, Koninginne van
Engeland, door Cafpar Netjeher ; D. breet 2 voet 6
duim , hoog 2 voet 6\ duim. 3FO o

194 Een Man tonende een ftuk Goud aan twee Juffers >

door denzelven; breet 1 voet \ duim, hoog 1 voet 2|
duim. 1600 - o

195 Twee Belle- blazende Jongens y door denzelven; breet

g%4uim, hoog 1 vo#. 340 - o
39Ó Fen Kaartfpeeiend Gezelfchap vol Figuuren , door

Eglon van der Neer; D. breet 2 voet 4 Jw/m, hoog 2

voet li duim. 955 - o
197 Een Juffertje fpeeleade op de Guitar, door denzelven;

P. breet 7§ , hoog 9! duimen. 140 - O
198 Een Jongeling zittende, met veel bywerk, door den*

Zelven-r breet p|, hoog ïi| duimen. 42-0
199 Een Meisje zittende voor een Tafel, met een Spie-

gel, en ander bywerk, door denzelven; P. breet en

hoog ah H vorige. 35 - o
2CO Het Pourtrait van Eglon van der Neer* door hem

Zelfs; K, breet 6, hoog 8| duimen. 81 - o
201 Het Pourtrait van deszelfs Vrouw, door denzelven-,'

K. breet en hoog als *t vorige. 81 - o
$02 St. Antonis Temptatie, met veel Gedrogten, by een

brandende Lamp, door denzelven; P. breet 7, hoog

9 duimen. 60 - o
£03 Een Landfchap , waar in verbeeld, de Herderinne

die de Kroon aan des Konings Zoon weder geeft,

door denzelven; P, breet 1 voet 3I duim, hoog 11

duim, 160 - o
204 Een
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204 Een Kerkje , geftofTeerd van de Flmveele Breugel,

door Pieter Neefs ; K. breet 9J, hoog 7J duimen.

400 - O
205 Een Binnenhuis , waar in Boertjes die met de Kaart

fpeelen, door Adriaan van Oftaade; P. breet 1 voet 4
duim, hoog 1 voet óf Jw/m. 285 - o

206 Een Boere Binnenhuis met eenige Boeren, door den-

zehen; P. breet 1 voet 2| duim, hoog 1 uo^ £ duim*

1000 - o
207 Een Boere Binnenhuis met fes Figuurenen een Hondje,

door denzehen; breet 1 voet 4 <te?2, hoog 1 voet £
duim. ioco - o

208 Een Boere Stukje , waar in meer als twintig Figuuren,

door denzehen; P. breet 1 voet ó| duim, hoog ! voet

2{ duim. 470 - o
209 Een Landfchap, waar in een Boere Huis; Figuuren,

een te Paard , ook Koeijen , Varkens en Honden

,

door denzehen; P. breet 1 voet 7-4 duim, hoog 1 voet

10 duim. óqo - O
210 Bloemen en Vrugten, door Jacob Ouvuater; D. breet

2 voet \ duim, hoog 2 voet 9J duim. Si - O
211 Een Landfchap met Figuuren, Koeijen, Schapen en

een Kameel, door A. Oudendyk; D. breet 2 i'öff 7
duim, hoog 2 r§ duim. 105 - o

212 Een Bergagtig Landfchap met Geboomten , waar in

Orpheus fpeelende op de Lier, en veelderly Gedier-

tens, door Paulus Potter ; P. breet 2 uoeJ 10 duim,
hoog 2 voef 2j Jm/w. 1300 - o

213 De Hiftorie van Claüa , die met haar mede Jonk-
vrouwe over den Tyber zwom, door Komelis Poelen-

burg; K. breet 1 voet 8J duim, hoog 1 voet 4 Jw/t?ï.

500 - o
214 Een Landfchap met Figuurtjes, door denzehen ; breet

285 Bacchus en Ariadne, in een Landfchap aan de Zee;
door denzehen; zynde de Zee door A fj^illards, ge-

childert; P. breet 2 voet l duim, hoog 1 voet 7-J duim.

3*5 " Q
216 Maria met 't Kindje, door J.E. Quelini, P. breet iof,
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bino; breet i voet i duim, hoog i voet 5 duim.

630 - o
21 8 Een Glorie van Engelen , door Petrus Paulus Rub-

bens; P. breet 2 voet 7i duim, hoog 2 voet 2 duim.

1830 - o
219 De Hiftorie van den Onregtvaardigen Regter , door

denzelven-,?. breet 1 voet 5 duim, hoog 1 voet 5 duim,

640 - o
220 De Heilige Famielje in een Vertrek met een vallendt

ligt, door Rembrand van _Ryn;P. breet 1 voet 9 duim,
hoog t voet 4I duim. 400 - o

221 De Graftlegging Chrifti , volFiguuren, door denzel-

ven-, breet 2 voet %\ duim, hoog 3 voet 1 duim.

2300 r O
222 Daar de Bezeetene uit het Hol komt, vol Figuuren,

door Hans vanRottenfiamer;K. breet 1 voet \\dnim,
hoog \o\ dnim. 180 - o

223 Bloemen en Vrugten, door Koenraad Roepel; D. breet

2 «yoe* 7J dw/m, hoog 2 voet ij dwwz. 280 - o
224 Een Bloemftuk, door denzelven; K, breet 1 voet jï

duim, hoog 2 § duim. 61 - o
225 Een dito tot een vveergaa , door denzelven; K. £ree£

en hoog als V rong?. 38-10
226 Een Landfchap met een Brug of Sluis, en Schaapjes

in 't verfchiet, door Jacob Riuysdaal; P. breet 1 voet

8 duim , hoog 1 voet 3 duim. 200 - o
227 Een Landfchap met een fraay verfchiet, door denzel-

ven; D. breet 2 voet 3 duim, hoog 1 voet 8 duim.

310 - o
228 Een Gezelfchap van twee Mannen , een Vrouw , en

drie Kinderen, door Pieter van Slingeland; P. breet 1

voet 1 duim, hoog 1 voet 3 duim. 1400 - o
229 Een Visvangend Jongetje , door denzelven; P. breet

8| , hoog 102 duimen. 115 - o
230 Een Philofooph zittende voor een Tafel met Boeken,

en een Doodshoofd, door van Staveren; P. breec 8,
hoog 10 duimen. 100-0

231 Een dito , zittende voor een Tafel met Boeken en
Waereld-Globe , tot een weergaa , door denzelven

;

P. breed en hoog als U vorige. 60-0
232 Een Philofooph in zyn Studeer-kamer, met veel by-

\yerk,
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Werk, door denzelven ; breet n|, hoog 1 voet 2 duim.
120 - o

233 Maria met 't Kindje op haar Schoot en Jofeph , door
Godfriet Schalken, D. breet óf duim, hoog 2 voet.

óco - o
234 Riana, en verder bywerk, door denzelven; D. breet

óf , hoog 8^ duimen.. %55 - o
235 Cupido en Pilche met een Lamp, door denzelven;

K. breet en boog als V vorige. 18-10
23Ó Vrolyke Kinderen, den eene fpeelende op de Rom-

melpot, en andere zingende; door denzelven; P. breet

1 voet | duim, hoog 7 duim. 330 - o
237 Een oud Man in Devotie, door denzelven; P. breet

S\ , hoog 10J duimen. 48-0
238 Een Boer die een Pyk Tabak aanfteekt, zynde Kaars-

ligt, door denzelven; P. breet en hoog als h vorige.

154 - o
239 Een Mans-Tronitje , ovaal, door denzelven; K. breet

4§ hoog 5j duim. 40 - o.

240 Maria met het Kindje» op haar Schoot, en Jofeph vuur
aanblazende, door denzelven; D. breet 11, hoog 10
duimen. 300 - O

241 Een Jongman, die Tabaksrook in een Juffer haar Tro-
nie blaait, door denzelven;?. breet 9I, hoog iof dui-

men. 29-0
242 Verkeer-fpeelders , door Jan Steen; P. breet 1 voet

2\duim, hoog 1 voet 5f duim. 540 - o
243 Een oud Man die door een jonge Vrouw Murg-pypjes

en Doiren van Eijeren werd geprefenteerd , en nog
verfcheide andere Perfonafien , door denzelven; D.
breet 1 voet 2 duim, hoog 1 voet óf duim. 530 - o

244 Een Moeder met een Doctor voor het Bed van een

ziek leggend Meisje, door denzelven ; P. breet 1 voet

óf duim, hoog 1 voet uf duim. 460 - o
(NB.) Zynde dit Stukje tam mede in U Kunjl-Ka-

binet van Hoog gem. Heere Prince Erffladhou-
der beruflende.

245 Een Schoolmeefter met verfcheide Kinderen , door
denzelven;T>. breet 2 voet 3 duim, hoog 3 voet 7 duim.

1000 - o
246 Een Stuk met verfcheide Figuuren , raifonnerende

over Haanen, die zy hebben doen vegten, door den*

zeiven;
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Zeiven; D. breet 3 voet 6 duim, hoog 2 voet 6 duim.

289 - o
247 Een Vrolyk Gezelfchap, verbeeldende, zoo de Ouden

Zongen zoo piepen de jongen, door denzelven; D. breet

4 voet, hoog 3 voet 5 duim. 630 - o
248 Een Doöor, voelende een ziek Meisje de Pols , waar

by gefehreeven: bier baat geen Medicyn, ivant bet is

Minne-pyn, èoqt denzelven; D. breet 1 voet 8 duim-,

hoog 2 voet. 210 - o
249 Een Siuk^, verbééldende Mozes, die 't water uit de

Steenrotz Haat, door denzelven; P* breet r voet 5
duim, hoog 1 voet 8| duim, 51-0

250 Jan Steen , Oefters eetende, word door zyn Vrouw .

een Glas Wyn geprefenteert, en andere Figuuren,
door denzelven; D. breet 4 voet 3 dwim , hoog 3 voet-

- 3 duim. , Vm l > i v - -'950 - o
2.51 Een Tandtrekker en veel Omftanders,door denzelven;

P. brêet 10J , hoog '12$
' duim, ' ïóo - o

252 Een Quakzalver
t

op zy 11 Theater, met veel Figuuren

,

'door denzelven; breet 1 Voet 8 duim, hoog t uoej 2J
duim. - «SfJ 420 - o
(NB.) Deeze twee laajl bovengem. Stukjes zyn

altans ook berufiende-in bet Kwijl-Kabinet van
boog gem. Heere Prhict Erfjladhouder.

253 Een Rhyn-Gezigt, met Figuuren en Scheepen, door
Herman Sagtleven -; P. breet 1 voet d| duim, hoog 11

Jw/m. 176-0
254 Een dito , tot een weergaa , door denzelven ; P. breed

en' boog als H vorige i . 270 - o
255 Een dito Rhyn-Gezigt, door denzelven ; mede breet

en boog als voren. 270 - o
256 Een Wyn Ooft, met Figuuren, Rivier en Scheepen,

door denzelven; D. breet 2 voet iduim, hoog 1 voet

7 duim.
. 335 -0

257 Een Rivier, Gebergte, Figuuren en Scheepen, door

denzelven; P. breet 2 voet 1 duim, hoog 1 voet 6\
duim. 265 - o

258 liet Heere-Huis tejutphaas, met Figuuren , Honden
en Vogelen, door denzelven; D. breet 3 voet 1 duim,
hoog 1 voet i\\ duim. 455 - o

259 Een Rhyn-Gezigt, met Figuuren en Scheepen, door

denzelven; P. breet 9, hoog 6} duimeu, 51 - o
260 Een
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260 Een dito tot een weergaa , door denzelven ; P. breet

en hoog als H vorige. 34 - 5
261 Een zittende Man en Vrouw, Kaarsligt, door Aardt

Scbouman; P. breet 7I, hoog p| duimen. 85-
262 Een Landfchap met Ruinen, Figuuren en Vogelen,

door Roeland Xavery; P. breet 1 voet 4! duim, hoog

11J Jwro. 78-0
263 Een Boere Kermis, zeer vol gewoel, door jfaques Xa-

- vcry; P. breet 2 voet, hoog 1 voet 4 duim. 50 - o
264 Een Landfchap , in 't verlchiet de Stad Antwerpen

en Dorpen , met Figuuren en Scheepjes , door Ste-

pbani; P. breet 1 voet 8 duim, hoog i.voet %duim.
131 - o

265 Een Stuk . verbeeldende daar de Heidenen aan Paulu»

en Barnabas wilden Offeren, door Adriaan Stalbent ; K.
breet 1 voet 5I duim, hoog 1 voet 1 Jw/m. 100 - o

266 Een Landfchap met Watervallen , Gebouwen , Fi-

guuren en Scheepjes, door denzelven-, P. breet 1 voet

ui duim, hoog 1 voet g§ Jw/w. 30-0
267 Witte Druiven en andere Vrugten en Vogeltjes, door

Stranover; D. breet 1 i?o# ii Jww , hoog 1 voet

%\duim. 2p - o
268 Blaauwe Druiven en andere Vrugten en Vogeltjes ,

door denzelven; D. breet en boog als 't vorige. 21 - o
26p Een Visfer, verfcheide foorten van dood Wild, en

ook levendig Gedierten , door F. Snyers en P. P„
Rubbcns; D. breet 11 voet y hoog 6 voet 7 duim.

780 - o
270 Een Pronkende Paauw en allerlei foort van levendige

Vogelen, door dezelven; D. breet en boog als
y
t vorige.

250 - o
271 Een Vrolyke Maaltyd, met danfende Boeren en Boe-

rinnen buitenshuis, door David Teniers ; D. breet 3
voet 11 duim, hoog gümet i£ duim. 2230 - o

272 Vrolyke Boeren en Boerinnens , in 't verfchiet v.y-
dende Schaapen , door denzelven ; breec 2 voet 4!
duim, hoog 2 voet l| dwwz.. p<5o - o

273 Vrolyke Eetende en drinkende Boeren, en in 't ver-
fchiet een Dorp en Koren-Maijers , door denzelven ;

breet 2 voet p| dwira, hoog 2 voef i£ Jw/m. 7Ó0 - o
274 Een Corps de Garde, met veel Krygstuig , door den-

zelven ;
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zeiven; D. breet 3 voet | duim; hoog 1 votf | duim.

960 * o
275 Een Muficeetent Gezelfchap; en een Jager met Hon-

den, Buitenhuis, &c. door denzelven; P. breet 2 voet

6 duim, hoog 1 votf 9 duim. 1225 - o
276 Rookende Boeren binnens-huis > door denzelven; P.

breet 1 voet 4 da//», hoog n| duim. 185 - o
277 Kaartfpeelende Boeren binnenshuis , door denzelven; P.

breet 1 voet 2$ duim, hoog 1 voet 3I Jw/m, 560 - o
278 Een Chirurgyn, die een Man zyn Voet verbind, door

denzelven; P. breet 1 voet n£ duwz, hoog i voet

2 é «iwz'm. 150 - o

279 Speelende, en in't verfchiet Kegelende Boeren, door
denzelven; D. breet 2 voet, hoog 1 voet 4! dw/m.

190-0
280 Daar de Soldaaten de Boeren plunderen, door denzel-

ven; breet 1 voet 3! duim , hoog n duim. 100 - o
281 Een flaapend Vrouwtje en andere Figuuren ineen Bin-

nenhuis , met veel Keuken-Geieedfchap , door denzei*

ven; breet 2 voet, hoog 1 voet 5? duim.. 290 - o
282 Een Vrouwtje en een Trompetter , by een flaapende

Officier, door denzelvsn, P. breet 1 voet n£ duim,
hoog 2 voet 2ï duim. 290 - o

283 Een Man en twee Vrouws-Perfoonen , houdende de
eene een Wyn-Glas aan de Mond , door denzelven;

D. breet 2 voet 3J duim, hoog 2 voet 3 diw'm. 825 - o
284 Een juffer op de Guitar fpeelende, de Meeiter voor

haar zittende aan een Tafel, doot'dmzelven; P. breet

1 voet | duim, hoog 1 voet 2\ duim. 420 - o
285 Een Dame fpeelende met haar Meefler op de Guitar,

en een Man daar by ftaande»door denzelven ;D, breet

2 voet li duim, hoog 2 t?oef ó| dwira. 725 - o
286 Een oude Vrouw, zingende een Liedje, door van Tol;

P. breet g\, hoog 12 duimen. 150 - o
287 Een Vrouwtje met een doode Kalkoen, en een Bloem-

pot met Angelieren, door denzelven; P. breet 1 voet

hoog 1 voet 4 duim. 305 - o
288 Een Manen Vrouw fpeelende met de Kaart, en een

Vrouwtje Wyn fchenkende,door denzelven; P. breet

1 voet 3 duim, hoog 1 voet 6 duim. 51 - o

289 Een Blindeman met een Jongen en een Hond, door

Ucth
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Ucbterfeldt; P. breet 1 voet 2| duim, hoog 1 voe* 7!
dw/m. 60-0

290 Een Vrouwtje zittende te Naijen, door Urfela, Dif-

cipel van F. Mieris, Senior; P. breet 7, hoog S\ dui-

men* 230 - o
2pl Een Jonge in een Nisje Belle blazende, door denzel-

ven\ P. breet 7, hoog 8| duimen. 190 - o
292 Het Oordeel van Paris , door Joacbim Uiteivaaf; K.

breet 7J, hoog 6 duimen. 170 - o
293 Een Goden-Banket, door denzelven; K. breet 85, hoog

5* duimen. 100 - o
294 Diana en Aëreon> door denzelven; K. breet 7f> hoog

6 duimen. 110 - a
295 De Stryd der Reufen , tegen de Goden, door denzei-

ven, IC. en hoog als H vorige. 115 - o
296 De Stad Gorkom aan de Rivier , met Figuuren en

Scheepen , door Jacob van der Ulft ; P. breet 2 voet

7 duim, hoog 1 voet 11 duim. 250 - o
297 De Bruiloft van Kanaan in Galilea , door Paulo Ve-

roneefe; D. breet 3 voet <5J duim, 'hoog 2 voet 4*
Jtt/m. 100 - o

298 De Kindermoord door Herodes, door denzelven; D.
breet en hoog als H vorige. 130 - O

299 De Maaltyd by Simon den Melaatfchen , door denzei-

ven; D. breet 5 voet 5 daim, hoog 2 voet nï Jw/m»

225 - o
300 Een zittende Jager, met een Snaphaan, Hond en eert

doode Patrys, door Ary de Vois; P, breet 85, hoog
11 duimen.

.
2250 - o

301 Venus , Adonis en Cupido met Honden, door dcnzel-

ven\ P. breet 1 voet yl duim, hoog 1 voet 3 duim.

530 - o
302 Een Mans-Pourtraitje met een Japon aan , door den-

zeiven; P. breet ó|, hoog 9 duimen. 31- o
303 Een dito weergaa, door denzelven; P, breet en boog als

f
t vorige. 40 - o.

304 Speelende en andere Figuuren , door VerelJ} ; P. breet

ï voet \\ duim, hoog 1 voet 5 duim. 57 - o.

305 Lot met zyn Dogters , door Daniël Vertangen ; P.

breet 1 voet i duim, hoog \o\duim. 46 - o
306 Een Boere Kejrois, vol gewoel ^ door David Vinke-

ioom;
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boom; P. breet 2 voet 2 duim, hoog i voet 4! duim*

39-0
307 Het Y , voor Amfterdam met Scbeepen , door Simon

de Vlieger ; P. breet 2 voet 7 duim, hoog 1 voet 11
duim. joo - o

308 Een Gezelfchap van Heeren en Dames, door H. V.
de Vries en 'Jansjon; breet 3 voet , hoog 1 voet 11

duim. 130 - o
309 Een ftil Water vol Scheepen , door Willem van de

Velden; D. breet 1 voet 6\ dnim , hoog 1 voet 4I
duim. 750 - o

310 Een Landfchap met Figuuren, Koeijen , Schaapen en
Verkens, door Adriaan van de Velden; D. breet 1

voet 1 1£ duim , hoog 1 voet 7 duim. 630 - o
311 Een Landfchap met Beeften, waar by een Jonge die

zyn Voeten waft, door denzelven; P. breet 1 a;o# 4
duim, hoog 1 voet \ duim. 400 - o

312 Een Landfchap met Figuuren , Paarde,, Koeijen en

I
Gyten, door denzelven; D. breet 1 voet J duim, hoog
1 voe/ i| Jwrm. 3Ó5 - o

313 Een Landfchap met Figuuren, Koeijen, Schaapen 'en

ander bywerk, door denzelven ; P. -bieet 1 voef l£

rfw/ra, hoog io| duim. 400 - O
314 Een Jagt Gezelfchap, met Figuuren te Paard en te

Voet, in de manier van Pb. Wouwerman, door den-

zeiven ;D. breet 1 voet 4! duim, hoog 1 7! Jwm.
825 - o

315 Een dito tot een weergaa>door denzelven; D. 2>rm m
hoog als 't vorige. 595 - o

316 Een helder Landfchap met Figuuren en Beeften , door

denzelven ; P. br . 1o

|

duim , boog 1 voet | duim. 600 - o
317 Een Stuk met Bloemen, door Veerendaal; D. breet 1

voet 6 duim , hoog 1 voet 2| dwm. 27-0
318 Een Stuk met Vrugten, door denzelven; D. breet en

hoog "als 't vorige, .v 50-0
319 Kinderen die malkander Kusfen, met veel bywerk,

door Leonard da Vinei ; P. breet 1 voet io§ Jw/m,
hoog 2 vee* 4I du/m. 299 - 10

320 De Maaltyd van Marcus Antonius en Cleopatra,door

Nicolaas Verkolje; P. breet 2 voet óï duim, hoog 1

445 - o
321 Een



Catalogus van Schilleryen. 335

321 Een Bloemftuk met Tulpen en andere Bloemen, door

Kafpar Pedro Verbruggen; breet 1 voet 7^ duim, hoog
2 voet. 6-10

322 Een Italiaans Gezigt van Gebergtens en een Rivier,

met Fijxiren en Paarden, door Philippus Wouwer-

man', D. breet 2 voet 2\ duim, hoog 1 voet 8J duim.
lóio - o

323 Een Legerplaats , met Figuuren, Paarden en een Wa-
gen daar een Haan op zit; bekent met de naam van H

'

' Eaczztje; door denzelven; P. breet 2 voet f duim,
hoog 1 voet 7 d^im. 1305 - o

324 Een uitgaande Vallienjagt, door denzelven; P. breet

2 vost 1 dftttftt, hoog i voet 6\ duim, 900 - o
325 *Een Jagt Gezelfchap, dat in het Veld heeft gecolia-

tionneert, door denzelven; P. breet en boog als 't vo-*

rige. 890 - o
£20 Een Gezelfchap van Je Jagt komende , met veel Wild

,

dooi denzelveti; P. meac breet en boog als voren.

1200 - o
327 Een LandTchap met Figuuren , Paarden, Hooiwagen,

Rivieren Scheepen, door denzelven; P. breet 1 voet

61 duim , hoog 1 voet 3! duim. 1215 - o
328 Een Baetaille , te Voet en te Paard , door denzelven ; P.

breet 1 vcet 6 duim, hoog 1 voet ij duim. 1030 - o
(NB.) EerujiendeditStuktansookin't Kunjl-Ka-

binet van meer Hoog gem. Heere Prince Erf-
stadhouder.

329 Een. Smits Winkel, met Figuuren, Paarden, en Kin-
deren die op ftelten gaan, door denzelven -, P. breet

1 voet 3 'duim, hoog 1 voet 1 J duim. 1205 - o
330 Een Legerplaats, vol gewoel, op de voorgrond een

wübont gezadclt Paard , door denzelven-, P. breet en

hoog als 't vorige. 1000 - o
331 Een Manege, door denzelven; P. breet i voet 4 duim ,

Jl hoog I vcet i\ duim. 260 - o
332 Een Manege, en een Vrouw die Koeken bakt, door

denzelven; P. breet 1 voet 2% duim, hoog i voet 5
duim. 605 - o
Een Gezelfchap te Paard en te Voet, voor een Plai-

üerplaat?, door denzelven; breet en boog als U vorige.

1000 - o
Y 334 Een
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334 Een Harte Jagtje,door denzelven ; P. [breet I voet ï|
duim, hoog n duim. ioio - o

335 Een Legerplaats , met Figuuren, Paarden, waar van
een beflagen wordt, door denzelven; P. breet i voet

3| duim, hoog i voet 7 duim. 335 - O
336 Piramus en Thisbe , door denzelven ; P. breet 3! ,

hoog 8J, duimen. 165 - o
337 De Boodfchap door den Enger aan de Herders, door

denzelven ; D. breet 1 voet 11 duim, hoog 1 voet 8

Jwfm. 295 - o
338 Chriftns by de Samaritaanfe Vrouw, de Apoftelen ïn

h verfchiet, door den Ridder Adriaan van der Werf;
P, breet 1 voet 4 \duim , hoog 1 voet ~ duim. ',iioo - o

339 Een Vrouwtje met een Boek in de hand , en twee
naakte fpeelende Kindertjes, door denzelven ; P. breet

1 voet 1 duim, hoog 1 voet 3J duim. 3010 - o
340 Samfon en Delila, door denzelven; P. breet 10J duim,

hoog 1 voet ij duim. 2005 - o
341 Een Maria Magdalena, door denzelven ; P. breet 9I

duim, hoog 1 voet ij dw/m. , 880 - o
342 De Heilige Famielje, door Pieter , en den Riddert.

Uörc der Werf\ P. breet 1 voet \ duim, hoog 1 voet

5 dwzra. 1305 - o
343 De Graflegging Chrifti, door dezelven; P. breet 1 voet

8J duim, hoog 2 voef il duim. 1500 - o
344 Een Herder ,

fpeelende voor twee danfende Nim-
phen, door Pieter van der Werf\ P. breec 1 voet \
duim> hoog 1 voet 4 duim. 810 - o

345 De Roeping van Mattheus den Tollenaar , met grootfe

Gebouwen , veel Figuuren , Koeijen en Schaapen ,

door Gio Bablijla Weninx enN.Berghem; P. breet 3
voet S-n duim, hoog 3 voet i duim. 1205 - o

346 Een Italiaanfe Zeehaven, met Figuuren, door dezel-

ven ; D. breet 1 voet 4! duim
, hoog 1 voet 7J duim.

70-0
347 Een Gezigt met Italiaanfe Gebouwen, waar in een

vrolyk Gezelfchap., door Jan Weninx;?. breet 3 vott

3! duim, hoog 2 voet 7 duim. 700 - o
348 Een Gezigt met Italiaanfe Gebouwen, met Figuuren

en dood Wild, door denzelven; P. breet en hoog als 't

vorige. 630 - o
(NB.)
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(NB. ) In de Catalogus der Verkogte Scbilderyen

van ivylen de Heer Advocaat Seger Thierens,
komen de 2 voorgem. Stukken, dog abujïvelyk

onder, de naam van F ; in de plaats van j. Wee-
ninx voor , mm, 144 en 145; zynde toen tfza-*

men verkogt voor ƒ525 - o Ziet G. Hoet,
Catal, 2de Deelpag, 107.

349 Een Vrouwtje met een Kindje op haar Schoot, door
Gerard Wigmana; P. breet 9, hoog nf duimen,

Si - o
250 Aleyander opzyn Ziekbedde, neemt de Drank, door

zyn Medicynmeefter toebereid, dewelke befchuldigt

was, Alexander van kant te willen helpen, door den-

zeiven ; P. breet 3 voet 1 duim , hoog 2 voet 3 duim,

205 - o
351 Een Fefton met Bloemen , in 't midden een Vrouw

met drie Kinderen , door Pater Zegers;D, breet 2 voet

1 duim ,
hoog 2 voet 7§ duim. 105 - o

352 Een Italiaanfe Zeehaven , met Figuuren en Scheepen

;

door een onbekend Meefter; P. breet 1 voet duim,
hoog n| duim, 17-0

353 Een Rokent Man en een Vrouw by hem die fchenkt,

in een Ly ft , agter een gejleepe Glas , door Jan Wan-
delaar , na G. MetZu, craijon; breet 1 voet , hoog t

voet 3 duim. 12-10

(NB.) De volgende 9 Nummers op de Catalo-

gus , beftaande in vier Landfchapjes van Bou*

dewyn, ieder breed 5I, hoog 4 duim ; een
Fruitftuk en een Bloemftuk van Mortel, ieder

breet 13 , en hoog ió duim; een Landfchapje

door Petit , breet 1 1 , hoog 7 duim ; doode
Vogels en Jagttuig , na Hondckoeter , breet 1 5

,

hoog 13 dwmz; de graflegging Chrifti na Rem-
brand, breet 28, hoog 22 duim\ met nog 2

Stukjes Extra Catalogus niet aanmerkdyk
zynde , om de pryfen van ieder derzelve te

fpecificeeren; is, alleen tot goedmaking van
h bekende Montant dezer Verkoping, genoeg

geagt daar van aantemerken , dat de pryfen

Y 2 der-
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derzeive t'zamen nog bedragen een fomma
van ƒ 56 - 7

Dus de geheele fomma van dit uitmuntend Kabinet

van Sehüderyen , ook uitmuntende is en be-

draagt - - - ƒ 137^13 - 7

EXTRACT ÜIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten zoo door wylen den Wel Edi Geftr. Heer Ja-

cob Snels, m Leven Raad en Penjïonaris der Stadt

Gouda , ah andere, Verkogt den 11 . julii 1763

.

op der Kunft- Schilders Confrerh-
Kamer in 'sGravenhage.

I TT*EN zeer fraay Landfchapje, waar in Jofeph, Ma-
32j ria met \ Kindje , nevens een Ezeltje , eenige

Schaapjes en een Hondje, door Karei dn Jardyn.

270 - o
& Een Gode-M&altyd , door Kornetis Poelenburg.

40 - o

3 Een leezend Mannetje in zyn Kamer met een Vrouwt-
je en een Hondje , zeer fracy , door Adrïaan van
Oftaade. 95 - o

4 En dito met drie Beeldjes, door denzclven. 52 - 15
5 Een klein Stukje, zyr.de een Gezelfchapje, door den-

zeiven. 15 - io
6 Een levensgroote Manskop, zynde e;:tra fchoon ge-

fchildert, door Rembrand. 275 - o
7 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Ctal van Bethlehem

,

daar de Herders komen om de nieuw Geboore Heilandt

te zien, extra fraay en nieefteragtig gefchildert, door
D. G. 1642. 130 - o

S Een groot Stuk, zynde een Landfchap met eehige Beef-

ten , als mede Boeren die na de Markt gaan ; zynde
fchoon gefchildert door, of in de manier van Rubbens.

53 - 15

9 Een kapitaal Stuk , zynde levensgroote gemaskerde
Per-
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Perfonen, die met de Kaart fpeelen, extra fchoon en
kragtig gefchildert , door Vchmino* 125 - o

10 Eenfraay Landfchap met differente Beeden^door Clau-
de Lorenois. 48-0

11 Een' doodleggende Chriftus , zeer fchoon en natuurlyk

gefchildert , door Amibal Caratz. 105- o
12 Een zeer fraaije Ecce Homo, door A. Coreggio.

43 *"

13 Een Mam met het Kindje en Jofepli , door Biaggio

Bolognefo, difcipel van Antonio Coreggio. 23 - 15

14 Een dito Maria, door Julio Romano , gefchildert na

Rapbdel Urbino 1518. 11 - o
15 Een Heilige Famiclje, door een Italiaans Meefter.

21-5
16 Een dito Famielje, door denzelven. 22-0
17 Een fraay Munniks-Hoofd, mede door denzehen.

• 13-0
18 Een Maria met het Kindje op haar Schoot, zeer krag-

tig en uitvoerig gefchildert , door Lucas Cranach , op
paneel. 30 - o

19 Een kapitaale Heidenfche Tempel, waar in de Prie fiers

met haar Vrouwen en Kinderen by Nagt de Offerhan-

den Eeten-.zeer ryk van Ordinantie en fraay gefchildert,

door H. Steenwyk ; op paneel 75 - o
20 Een zeer fraay en kapitaal Zee- en Strand-Gezigt van

de Helder, doo» Simon de Vlieger. 156 - o
21 Een dito Gezigt van den Briel en de Maas, door den-

zeiven. 50-0
22 Een dito Gezigt van de Maas by Rotterdam , door

denzelven. 40 - to

23 Een Stil Zeetje met eenige Scheepjes, door denzelven.

23-5
24 Twee kleine Zee- Stukjes, door denzelven. 27-0
25 Een fraay Gezigt buiten R.o:r.en , door van der Kabel.

5.6 - o
26 Een plaifant Stukje, zynde een Gezelfchapje , door R.

Brakenburg. 52-0
27 Een Zingend oud Man en Vrouw met een jonge , zeer

fraay gefchildert, door W. van der Vliet. 1647.

25 - TO
28 Een fraay Stukje, zynde de Offerhanden der drie Ko-

ningen, door Benjamin Kuyp. 17 - 10

Y 3 29 Een
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29 Een dito , zynde een Boer die Yeren verkoopt aan een
Vrouw, met verder Bywerk, door Aalbert Kuyp.

27-5
30 Een Kiestrekker zeer uitvoerig, door AA

Bmh.
f>

80 - o
31 Een dito weergaa, door denzelven. J
32 Eenige Koekjes in een Landfchap, door Willem jRo-

myn. \ £0 - o
3 3 Een Landfchapje , door Ezaias van de Velde, f
34 Een dito weergaa, zynde een Wintertje, }> 21 - 15

door denzelven, J
35 Een klein Landfchapje, door denzelven. \
36 Een dito weergaa , door denzelven. t ^

37 Een extra fraay Landfchap met Beeldjes en verder by-
werk , door den Fluweekn BreugeU 38- q

38 Een dito Landfchapje, door denzelven. 25-5
39 Een piaifant Landfchap, door K.de Moor. 30 - o
40 Een kapitaale Winter, door V. van der Vinne 1624.

2-3 - p
41 Een Landfchapje, door F. Breydel. *)

_
42 Een dito weergaa, door denzelven. X

43 Een Landfchapje, door Boudewyns.
«> R n

44 Een dito weergaa, door denzelven. f
1

45 Een kapitaal Landfchap , door ^. vö» Everdingen.
20 - 15

46 Een dito met een Waterval , door denzelven. 16 - 15

47 Een Landfchapje, door J. Artoys. 12-5
48 Twee kleine fraaije Bloemftukjes, door G. P. Verbrug-

ge?i, 20-0
49 Twee dito's, door denzelven. 20-0
50 Een fraay Mans en Vrouwe Pourtrait in een Land-

fchapje, door J. van Gooyen. 18 - 10
. 51 Een extra fraay Mans-Pourtraitje , door den ouden

Frans van Mieris. 43 - 10

52 Een zeer klein ovaal Vrouwe-Pourtraitje, extra uitvoe-

rig, door Gafpar Netfchér \ omkoper. 15 - o

53 Het Pourtrait van den Graaf van Saxen , door Conftan-

tyn Netfchér. 18-0
54 Het Pourtrait van Madame de Pompadour,door Tifcb-

bein. 22-0
55 Een Pourtrairje van een Meisje met een Hondje , zeer

uitvoerig, do#r N. Verkolje. xo «• 10

56 Een
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5<5 Een zeer natuurlyk Manskopje , door Rembrand,

13 - o
57 Een oude Vrouw met een Lampje, door Dona.

23-0
58 Een Man met een Hondje in een Gallery gaande , door

Barend Graadt. 19 - o
59 Een Diana Endymion omhelzende , met verder bywerk,

door M. Terwejlen. 26 - 5
60 Twee Stuks, zynde Jupiter in een Goude Reegen by

Danaë komende: en Pigmalion op zyn Beeld verlie-

vende, door Verbuys. 18 - o
61 Een dorftigen Broeder, ftout gefchildert, door A. To-

renvliet. * 21-5
62 Een Boerin die op de Fiool fpeelt , door A- Brouwer.

10 - o
63 Twee kleine Stukjes , zynde de Smaak en 't Gevoel

,

door denzelven. 13 - o
64 Twee Boere Stukjes, door H. Heemskerk. 14. - o
65 Een Boere Keuke en Stal , waar in een Schuitjager

met zyn Paard, door J. van Oflaade. 12-10
66 Een Stalletje met eenige Beeften, daar in een Koey ge-

molken wordt , door , of in de manier van Kornelis

Sagtleeven. 18 - 10
67 Een Boere Binnenhuis met vrolyke Boeren en Boerin-

nen, zeer uitvoerig, door ff. Carrée Senior, 22 - 10
68 Twee galante Boere-Stukjes, door J. Verdoes 1654.

10 - o
69 Een Rentmeefteresfe , Geld tellende voor de Arbei-

ders , door D. de Koning. 22-0
70 Een Kerk vol gewoel en uitvoerig gefchildert, door P.

Neefs; op paneel. 1648. 29-0
71 Een Kerk-Prcfpect, door van Deelen. 12-15
72 Een Meid die Vis fchoon maakt, door Q. van Breke-

lenkamp. 22 - o
73 Een fraay Landfchapje, door Asfelyn, anders Krab-

betje. 30-0
74 Een Landfchap met Beeftjes , zynde een Maanligt

,

door Berghem ; op paneel. 22-0
75 Een Landfchapje , door Swaanevelt. 16 - o
76 Een uitvoerig Rhyn-Gezigt, door Verdonk; op paneel.

1715. 20 - 10

77 Een fraay Land-Gezigt vol gewoel en zeer uitvoerig,

Y 4 door,
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door , of in de manier van Momper en Breugel ; op pa*

neet 10 - 10

78 Een Arkadifch Landfchap vol Beelden en Visfchers , in

een Italiaanfcbe trand geichildert, 12 - o

79 Een Landichap met Herders en Beeften , door Dirk
Kampbuizen. 10 - 15

80 Een ^kapitaal Landfchap met Schaapen, door Willem
Schellinks. 21 - 20

8r Twee Landfchapjes , vol gewoel van Menfchen en

Beeilen, in de manier van Berghem; door jf. v, H.
14 - 10

82 Twee dito Landfchapjes , door Pendants. 10 - 10

83 Een oïiftuimig Zeetje, door Bonaventura Peters.

11 - o
84 Een Zee-Strandje, door A. WUtaartS* 9 - 15

85 Een Officier die de Lsarfen uitgetrokken word , met
verder bywerk, door D. Z^oop, 11 - o

MINIATUUREN,
Alk zcerfraay gefchildert, door Dietz, gmaamt Agricola,

te Neurenberg; en fiaande in vergulde Lyfien met
Glazen 'er voor»

86- 97 Twaalf (luk differente foor t van Bloemen-, als: een

witte Tros-Naicis; een fraaije Tulp; eenörange-
Bloezem met zyn Tak; een bouequet met een
Granaat en andere Elcemen ; een fraaije rooije

Picuni-Roos ; een dito Stok-Roos met zyn bladt;

een bouequet van een Roos en andere Bloemen

;

een fraaije roode Roofe-Tak » een diio blaauwe
Oricuia; een bouequet van een Tulp en andere

Bloemen ; en een dito van een Animonemia en
andere Bloemen; zynde per Jïuk verkogt , en dus

t'zamen rendeerende, 140 - 5
9S-109 Twaalf dito fluks, differente foort van Vogeltjes-,

als: Een Rood -baartje ; een Peil-Vogel; een Ha-
ver-Kneu; een ordinaire Vink; een Paapje; een

Appel-Vink; een vreemd Meesje; een Goud-
Vink en een Putter; twee Karnary- Vogels , een
Keep en een Mees, zynde ieder in een Land-
fchapje: Twee groene Paraquitjes of Oollindifche

Mos-
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Mosfen;en twee Ys-Vogels in een Winter Land

-

febapje; mede per jluk vtrkogt, en bedragende
alzo t'zamen. 09 - o

IIO-I2I Twaalf Stuks differente dito's, als; vier fraaije

uitvoerige Landschapjes; een klein fraay Rhyn-
Gezigtje; een dito Zee-Gezigtje; drie dito Land-
Gezigtjes; en drie kleine Stukjes ieder met twee
'Botn\ts\mgelyks per Stuk verkogt 9 en dus t'za-

men monteerende. 54 - 5

EXTRA CATALOGUS;

122 Een fraay Fruitftukje op Glas gefchildert , door Visprê.

31-0
123 Een di'to Stukje met Vrugten, door denzelvm.

20-0
124 Een dito met Vrugten, zeer uitvoerig, door denzei-

ven, 55 - o
125 Een fiaay Stukje, zynde een Juffertje voor haar Toi-

let, door P. van Tol, 30-0
126 Een Rhyn-Gezigtje, door Louis Chalon. *io - 10

127 Een Stukje met Bloemen, door P. Ferelfl, 10 - 10

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wylen zyn Excell. den Beer Nuntius MoÜ-
nari, &c. &c. Verkogt in Wisfel-Geld, den 15. Ju-

Ui 1763. binnen Brusfel.

Nota. De Schilderyen zyn zonder de Lyflen, volgens de

Franfcbe voetmaat geineeten,

1 TP\E H. Maagd met gevouwe handen, ter halver lyf,

aJf door Guido Reni, op doek', hoog 24, breet 18

duimen, 265 - o
2 De Zaligmaaker door den Engel verfterkt wordende in

den Hof aan den Olyfberg , door Carlo Maratti, op
doek; hoog 27, breet 36 duimen. 2CO - O

3 De Geboorte met veilcheide Figuuren, door denzeU
Y 5 , ven-,
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ven, zo gemeent wordt, op doek, zynde zeer fchoon;

hoog 37, breet 28 duimen. 105 - o
4 Een Stuk, verbeeldende een Geval uit de Gefchiede-

nisfe der Hertogen van Milaan, zeer uitvoerig, door

Paul Veronees, op doek; hoog 16, breet 36 duimen.

74 "

5 Meleager en Attalante, door Solimene, op doek; zynde
zeer wel geconferveert; hoog 27, breet 28 duimen.

250 - O
6 Apollo Daphné vervolgende, door denzehen, op doek-,

hoog 21, breet 18 duimen. 130 - o
7 Twee dito , verbeeldende eenige Wysgeeren : en 't

School der Schilder-Kun ft ; zeer fraay geordineert en
gefchildert, door Sebajiiaan Conca, op doek; hoog 27,
breet 23 duimen. 400 - o

8 Twee fraaije Schetzen, verbeeldende het eene Neptu-
nus en Amphitrité op hun Wagen

, getrokken door Zee-
Paarden, rydende over de baaren der Zee; en 't ander

de Schaaking van Europa , door denzehen, op doek;

hoog 12, breet 17 duimen. 52 - o
9 Een Gezigt van de overblyfzels der Triomphale Brug

te Rome, door Vitelli, genaamt Gafpar Degli Occhia-

fi 9 op doek-, hoog 21, breet 37 duimen. 150 - o
10 Twee dito's , waar van 't een verbeeld: het buitenfte

van 't öioor der St. Pieters Kerk te Rome ; en 't an-

der de Poort, genaamt Del Populo, of des Volks in

dieStadt; door denzehen, opdoek; hoog 21, breet3p

duimen. 210 - o
11 Twee dito's; zynde 't een een Gezigt van de Stad Ve-

netien : en 't ander de Poort van Napels , door denzei-

ven, op doek; hoog 21 , breet 39 duimen. 205 - o
12 Twee Stukjes, verbeeldende een, de Stad Napels: en

't ander, een Gezigt in 't zelve Koninkryk , door den-

zelven, opdoek; hoogpi, breet 24 duimen. 38 - o

13 Twee dito's, zynde een, het Gezigt van de Waterval
te Tivoli: en 't ander, een Gezigt van de Haven van
Antium; beide fchoon geordineert, door denzelven, op
doek; hoog 14, breet 18 duimen. 70-0

14 Twee dito's , verbeeldende een , de Kindermoort te

Bethlehem: en 'tander, de Aanbidding der Wyzen uit

?
t Ooiten; zynde fchoon en groots geordineert en ge-

fchil-
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fchildert, door Trevifani, op doek; hoog 17I, breet

24 duimen. 180 ~ o
15 Een klein Stukje, verbeeldende het Graf van Ste. Ceci-

lia, door Guerini, op paneel; hoog pf, breet 14* dui-

men, 32 - o
16 Een klein Stukje, zynde Soldaaten, die op de Guitar

fpeeleo, door Basfano, op koper; hoog 9, breet 7 dui*
men. 23-0

17 St. Therefia met het Kind Jezus in haar Armen, en

verfcheide Engelen, door F. Barotio, op doek ; hoog
18, breet 14 duimen. 18-0

18 Twee dito's , verbeeldende Marionet-fpeelders , door

Locatelli, opkoper; hoog 15', breet n£ duimen.

ico - o
19 Twee dito's ; zynde Gebouwen met een menigte van

Beelden, uit de Italiaanfcbe School, op doek; hoog 27,
breet 48 duimen. 130 - o

20 Twee dito's, verbeeldende een, het Gezigt van de twee
Burgten van Milaanen met een Rivier en Gragt; en 't

ander de Eilanden van Borromeus, in 't midden van \
groote Meer in 't zelve Land geleegen ; door een groot

Italiaanfch Meefler, öp doek, hoog 21, breet 39 dui-

men, ico - o
21 Twee dito's, zynde Borftbeelden, verbeeldende h een,

een oud man met een Boek in de hand ; en 't ander

,

een oude Vrouw, meteen Beeker in de hand; mede
door een Italiaanfch Meefler, op doek; hoog 2i4, breet

ió| duimen. 135 - o
22 Twee dito Borftflukken , zynde een oud Man en een

oude Vrouw, door denzelven; op ovaale Doeken; hoog
2i£ , breet 18 duimen. 61 - o

23 Twee dito Borftbeelden, verbeeldende: een Jonge met
een Fluit in de hand; en een Meisje fpeelende op de
Rinkelbom, door denzelven, op doek; hoog2iJ , breet

16I duimen. 60 - o
24 Nog twee dito Borftftukken , zynde ?

t een , een Man
met een Pyp in de Mond; en 't ander, een Vrouws-
perfoon , door denzelven, opdoek; hoog 21 breet

i6| duimen. 31 - o
25 Twee kleine Stukjes , waar van 't een verheelt : de

Zaligmaaker; en 't ander, de Heilige Maagd ; zynde
zeer zagt en mals gefchildert , door een Italiaanfch Meeƒ-

ter;
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ter, op koper; hoog 13 duim, breet 10 voet. 63-0
26 Twee dito's, verbeeldende een, de Bruiloft van Cana in

Gaiiiéa ; en cTander de H. Maagd ra et 't Kind Jezus ,.

St. Jofeph, en een Koningin op de Knïen voor hen;
mede door een Italiaan/eb Meejier , opkoper-, hoog

172, breet 12^ duimen. 40-0
27 Een Stuk met Heette, door Ar

. Rofa, op paneel; hoog

13, breet 18 d'.imcn. 31 - o
28 Een Stukje, verbeeldende eenige Kindere, die by een

Antickze vaus , in 't midden lijnde, met Wapens,
fpöeien, door La:^frcnco, opdoek; hoog 8|, breet 19
duimen. "10-10

29 Het Ponrtret van een jonge Dcgter bygenaamdt Ut

Zingarella , door een zeer betrsaam Meejier, op doek

geichildert, na Coreggio; hoog 18 , breet 14 duimen.

18-0
30 Een Chnftus-Beeld, halvet lyf, door een oud Italiaans

Meejier ? op een ovaale doek', hoog 21*, breet 18 dui*

men. 16 - 15
31 Een dito weergaa, zynde een Mans-Hoofd, zeer krag-

tig,door denzelven, op een ovaale doek ; hoog en breet

als voren. 16 - 10

32 Een Ste. Cecilia, uit de ïtatiaanfebe School, zee* goedt,

op een ovaale Jo<?£,hoog 28 , breet 25 duimen. 13 - 15

33 Drie Stukken, met Architectuur en Beelden, zynde
van een buitegemeene zamenfehikking of Ordinantie

,

door een uitmuntend Italiaanfcb Mcejer , op ffo*&;boog

46, breet 2£-J duimen. 48 - 10

34 Twee dito's, met Gebouwen en Beelden verciert, en
mede van een aangenaame fchikking, door denzelven;

op Joefc; hoog 46, breet 34 duimen. 17-0
35 Nog twee dito's, met Gebouwen, door denzelven , op

hoog 46, bjëét 34 duimen. 11 - o
36 Twee Stukken, waarvan 't eene verbeeld: een Bad

van Diana, daar zy Acteon in een Kart verandert; en
't ander de Schaaking van Europa in 't midden dei-

Zee ;
zynde van een buitegemeene kracht en zeer

fïaay, door den beroemden Ridder Benéfialo; op Per-
kament in Water-verw ; verciert met agticante gebeeld-

houde vergulde Lyften en Glafen 'er voor, hoog n,
breet 18 duimen. . 120-0

37 Twee weergaas in Paftel , verbeeldende 't een de Win-
ter

,
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ter, door de vermaarde Rofalba: en 'r ander een Co-
pie naa haar; met zwarte Lyften en Giafen 'er voor ,

hoog 24, kreet 182 duimm. 30 - o
38 Twee^diro's , verbeeldende een Flora; en een Muficant,

beide ter halver lyf; met zwarte Lyften en Giafen 'er

voor; hoog 24, breet zo duimen. 26 - 10

39 De Vier Deelen der Wereldt, door Vrouwen ter hal-

ver lyf verbeeldt , en ais voren met Lyften en Glafen

;

hoog 15, breet 13 duimen. 40 - o
40 De Vier Elementen ah voren verbeeldt , en dus ge-

garneert, en ook van dezelfde booste en breedte.

31 - 10
41-49 Voorts nog 9 paar in Paftel, beftaande zo in Vron-

we-Pourtraitjes als anders, zynde mede met Lyften en
Giafen, en van dtzelfde hocgic en breete als de vorige,

en by 't paar ook verkomt zynde , word genoeg geagt

te rernarqueere 1 dezelve 9 pi:ar du3 rer.dceren een
fomme van. 103 - 15

H0LLANDSCR2 CCHILDERYEN,

50 Twee Stü?:ken, v-bekende Crmpementen met een
meenigte Fig'jr.ren; zyn^e fchoon en zeer kragiïg ge-

schilder:, dïor F. lflicbem% op dodi, in zyn allerhelle

tydt, hoog breet 19 d'jiwn. 4.00 - o
51 Twee dito's zynde Landschappen met Beelden en Die-

ren, mede zeer kragtig gefchildert, door denzehen,
op-facet:?!.; hocg ió, breet 21 \ duimen. 220 - o

52 Twee Landfehappen met een menigte Figouren , en
zeer VOortrefieiyk op koper gefchildert; zynde gete-

kent J. Br. hoog 9, breet 12 duimen. 170 - o
53 Een Landfehap met Beelden en Beeften, door Jacomo

de Eei{fcb, op paneel ; hoog 15, breet 20 duinen.

154 - o
54 Twee dito Landschappen met Menfchen cn Beeften,

met veel kracht en Oordeel gefchildert, door B. Wol-
fert j op paneden; hoog 23, breet 18 duimen. 60 - o

55 Een Stak, verbeeldende eenige Tabak-Rookers , zeer

kragtig gefchildert, door Tilbkrgb, op doek; hoog 35,
breet 29 duimen. 80 - o

56 Twee dito's, zynde Gezelfchapjes, zeer fraay gefchil-

dert,
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dert,door van der Laanen, op paneelen; hoog i8, breet

23 duimen, 85 - o

57 Twee hattailles, zeer delicaat gefchüdert, door Nic4

Molenaar, op paneelen; hoo^ib. breet 16 duimen.

50-0
58 Een Stilftant van Ruitery , van een fchoone ordinantie

en fraay gefchüdert, door Kuyp, op doek; hoog 37,
breet 51 duimen. 32 - o

59 Een Gezïgt van eenKafteel, gefchüdert door Jan Breu-
gel, op paneel: hoog breet 31 duimen. 34 - o

60 iiet menfchelyke Leven, met een meenigte Figuurt-

jes, door denzelven, cp paneel ;hoog 33, breet 59 dui-

men. 27-0
61 Een Stuk, verbeeldende een Gek met een Kat onder

zyn arm, zeer kragtig en meefteragtig geichildert , door
jf. Jordaans, op Jcek; hoog 33^ , breet 26J duimen.

20 - o
62 Een groot Stuk, verbeeldende een Kermis met een

meenigte van Menfchen en Beeften, zynde van een

fchoone Ordinantie , door J. van Breda, op doek ; hoog

51, breet 78 1 duimen. 80-0
63 Een Stuk met Boeren, zeer ryk en fraay van Ordinan-

tie, door Absboven, op doek; hoog 16, breet 23 dui-

men. 34 - o
64 Twee Stukjes met Scheepjes, door van de Velde, op

paneel; hoog 15, breet 26 duimen. 24 - io

65 Twee dito's met Figuuren, door J.Eykens, op panee-

len\ hoog % , breet 11J duimen. 34-0
66 Een groot Landfchap men een menigte van Beelden ge-

itoffeert , door D. Vinkebooms, op doek;hoog 42, breet

5Ó duimen. 15 - 10

67 Een Landfchap met Figuuren , door denzelven, op ptf-

neel\ hoog 22, breet 31 duimen, 16 - 10

CS Een Landfchap met eenige Beelden , zeer wel geordi-

neert en gefchüdert, door P. Nolkens, op paneel ;hoog

17 , breet 21 duimen. 19 - o
69 Een Landfchap met menfchen en Beeften, door Huys-

mans , op Joe£; hoog 32, breet 25 duimen. 18 « o
70 Een Landfchap met Figuuren, en een ondergaande Son,

door Both , op paneel; hoog ijj, breet 2cJ duimen.

n - o
71 Een
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71 Een klein Stukje, verbeeldende een Man die zyn Paard
caresfeert , in een fraay diep Landfchap , door P.
Wouwerman, op paneel-, hoog X2j, breet 14 duimen,

15-0
72 Twee Landfchapjes door Boudewyns , met Figuuren

geftoffeert van Bout, op paneelen; hoog 9, breet i2§
duimen. 19 - o

73 Een Wintertje, zeer goed gefchildert, uit de Holland-*

fcbe School, op paneel; hoog ioj, breet 13I duimen.

21-0
74 Een Landfchap met Beelden, door een goed Meefler,

op doek; hoog 34, breet 60 duimen. 16-0
75 Een Chinees Stuk, gefchildert op Spiegel-Glas3 hoog

28, breet 18 duimen. 34 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Alle gefchildert en nageloten door wylen den vermaarden Heer

Kunft-Schilder Petrus Snyers. Verkogt in Wisfel-

Geldt , den 23. Augujli 1763. binnen

Antwerpen,

(NB.) Alle de Schilderyen zyn gemeeten binnen de Lyflen,

op de voet en duim van Antwerpen ; en men beeft de

duim verdeelt in 12 linten ofte deelen.

1 rpWAALF extra fchoone Stukken, verbeeldende

X de twaalf Maanden des Jaars , door Figuuren ,

Vrugten en Bloemen in Landfchappen, ieder het Sai-

foen van eene Maand, gefchildert in zyn befte tydt;

ieder hoog 2 voet, 10 duim 6 linien, breet 2 voet , 4
duim 6 linien. 1520 - o

2 Twee dito's
, zynde Cartellen of Kransfen , het een van

Bloemen , en het ander van Vrugten ; hebbende in het

midden een fchoone Ivoote Pot in Basreliëf*, mede in

zyn befte tydt gefchildert ; ieder hoog 3 voet , 2 duim
6 linien , breet 2 voet 7 duim. 8 10 - o

3 Een fchoon Stuk met Druiven , Meloenen en andere

Vrugten in Basreliëf, hoog 3 voet , 8 duim 6 linien,

breet 2 voet, 10 duim 6 linien. 156 - o
4 Een
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4 Een dito met allerhande Vrugten, het Steehv/erk ver-

beeldende Pomona in een Landfchap; hoog 2 voet, lo
duim 6 linien, .breet 4 voet, 1 duim 6 linten. 140 - o

5 Twee extra fchoone Stukken, zyndebet eene een Aal-

besfe-Boom met een Vogel.' Neft , en voorts diverfe

Vrugten: enhetaoder, een Mifpel-Tak met een Vo-
geï-Neft ? een Egel , en differente Bloemen in een Land-
fchap; hcog 8 voet., 8 düim 6 linten, breet 2 voet, 10
duim 6 Uw&h 332 - O

6 Vier Stukken , verbeeldende de vierGetyden des Jaars;

ieder door een levens. groot Figuur, halver lyfs, met
Bloemen, Vrugten, Groenfel en Wi(4t uitgebeeld;

hoog 3 voet , 8 duim 6 Hnien, breet 2 voet 10 duim.

24Q - o
7 Een groot Stuk, wp.ar op drie levensgroote Figuuren,

beitaaode het bywerk ïit zllfSfy foorte van 'grootê Vrug-

ten, als Pompoenen, Metoenen &c. hoog 6 voet 5

,

.

duim , ptetl 7 voet , 7 3i;in%:6 fcifa '
- J ' 6j P

8 Een Flora mes extra fchoone Bloemen, van zyn befte

tyilt; hcog4^w 7 duim,, breet. 4 voet 1 duim.

61-0
9 Een extra fchoonen Haas aan een Boo.mUron1

: hangen-

de , nevens èen Phailant en andere Vogelen; hoog 3 vcet

8 duifjn, taeet 2 M 10 70-0
jo Een groot Stuk , waar in een Vaas mét diverfe foorten

van Vrugten en Groenrens in een Landfchap; zynde
het Landfchap door Rysbragt; hoog 5 voet, 3 duim
6 Hnien, breet 6 vest, fêmn$ 6 Üntm. 43 - o

11 Een fchoone Bloeme-Krans , in welkers midden zig

vertoont, een Lieve Vrcuwe-Beeld met het Kindje;

hoog 3 voet 4 duim, breet 2 voet 9 duim. Cé - o
12 Een Stuk.met een Diftel, Bloemen en Kampemoeljes,

nevens twee Figuuren in een Landfchap ; hoog 2 vcet

,

4 duim 6 linten, breet 3 voet 6 linten. 110 - o
13 Een Boerin met een Stroije Hoed op, houdende in de

eene hand een Druive-Tak, en in de andere een Mand-
je met Vrugten, in een Landfchap , hoog 4 voet 2 duim,
bi eet 3 voet > y' duim 6 linien. , 45 - o

14 Een Stuk, met een hangende Patrys, Rotgans, Snep-
pen, een Specht, en diverfe Vrugten; hoog %^voet 6
linien, breet 2 voet, 5 duim 3 linien. 91-0

15 Twee dito's, zynde het een een hangende Haas , Vogelen
- en
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en Vrugten , in een Landfchap ; en het aoder
, Vogelen

,

Vrugten en een Diftel; hoog 3 voet 6 linten, breet 2
voet , 5 duim 3 te 48-0

16 Een Bloem-Krans , waar in twee Steene Kinderhes, zeer

natuurlyk gefchildert
; hoog 3 voet 2 duim, breet 2 voet

7 Jwim. 115 - o
17 Een extra fraay Stukje, waar op een Boom-Stam, Dif-

tel, Kampernoeljes en Vrugten, nevens een Egel, Vo-
gel-Neft &c. alles in h klein; hoog 1 voet , 4 duim 6 li-

nien, breet 1 voet, 2 duim 9 linien. -*37 - ó
18 Een Stuk met een Kool, Vrugten, Kardoenen en, een

Vogel-Neft; hoog 3 voet , breet 4 voet > 2 duim 6 ïi-

:
nien. 50-0

19 Twee dito's, ieder met eene Steene Vaas in Basreliëf,

het eene! met Vrugten, en het andere met Groentens;

hoog 4 voet , 1 duim 6 linien , breet 3 voet 6 duim.

51-0
20 Twee dito's , zynde het een met Lis-Bloemen , een

Dokkebladt, Vrugtjes en Zee-Hoorentjes : en het an-

der, een Vogelneftje en differente Gewasfen; ieder hoog

g voet 8 duim, breet 2 voet 10 duim. 67 - o
2r Een Stuk met een bofch Braamen, Auriculaas, Vogel-

neft en Vogelen; hpog 3 voet, 8 duim 6 linien, breet

3 voet. 43 - o
22 Een klein Stukje, met Krakelingen, Vygen , Rofynen

,

&c. zeer uitvoerig gefchildert in zyn befte tydt; hoog

9 duim 6 linien, breet 10 duim 6 linten. 30 * 10

23 Een Stuk met een leggenden Haas, Endvogel, Snep-

pen, en ander Wildt, in een Landfchap, hoog 3 voet

,

8 duim 6 linien , breet 4 voet 1 duim. 22 - o
24 Een Kluifenaar nevens een Boer met Potagie, in een

Landfchap, hoog 5 voet 1 duim, breet 4 voet 1 duim»

34 *

25 Twee dito's , zynde het eene een Jonge met een Mar-
mot, en 't ander, een Bedelaar; hoog I voet 4 duim,
breet 1 voet 1 duim. 28 * o

26 Een Stuk met een Boom-Stam, een Diftel, verfcheide

Vrugten, nevens een Egel, Muys, en een Vogel-Neft
met Eijeren ; hoog 4 voet , 1 duim 6. linien, frreet 1 voet

10 duim. 62-10
27 Een dito met een hangende Haas en ander Wildt , ne-

vens een Diftel en KolbJoemen , in een Landfchap ,

Z hoog
.

1
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hoog 4 voet , 4 duim 6 linien, breet 3 voet ., 2 duim
6 linien. 34 - 5

28 Een dito, met Wildt en Vrugten , in een Landfchap,

van den ouden Huysnian; hoog 3 voet 9 , breet

2 voet, 10 duim 6 linien. 29 * ïo

29 Een Boer met een Haas in de hand , en een Korf met
Wildt, in een Landfchap; hoog ^ voet 10 duim , breet

3 voet, 6 duim 9 linien . %<j - o
30 Een leggende Haas en ander Wildt &c. in een Land-

fchap; hoog 3 voet, 7 duim 9 linien, breet z voet 10
• duim. . :<4 - 5

31 Een ilaapende .[Marmot-Jongen met eenige Vrugten; in

een Landfchap; hoog 6 voet 4 duim , breet 5 voet 3
Ja/m. ,

•, :

' - o
32 Een zittende Jager, nevens eenig hangend en leggendt

Wildt; hoog 5 ippfl*], 10 duim 3 linien, breet. 5 voet , 5
rft

;

- .
' /.••<• 671. 17-5

33 E n Keu <e Meid, pluimende een Kieken, voorts een
Tafel , waar op Kreeften , Aard-bezien en Klieken
ilaan, met een Korf met Aartiehokken; hoog .3 voet,

4 duim 6 linien . breet 5 voet ,6 duim 9 linien. 14-0
34 Een Pelgrim met een Vrouw in een Landfchap ; hoog 2

voet, 16 duim ó lmien^ breet 2 voet, 4 duim 6 linien.

45 * o
35 Een Kindt met Savooije en andere Kool, en verdere

Groentens by zig; hoog 4 voet t duim, breet 4 votf

5 ögww. . : 37 -~ O
36 Een Jonge met een Neft Jonge Vogeltjes in zyn handt,

zittende in een Landfchap; hoog 1 voet, 10 duim 3
//mm, breet ï ó duim. . 30-0

37 Een-Stuk met een Watervogel, een Phefant, Haas en
ander Wildt, in een Landfchap , hoog 3 voet, 6 duim
6 linien, breet \voet; 7 duim 6 linten. 27-0

38 Een-dito Stuk met een Water-Vogel , een Tuikfe'End-

vogel en ander Wildt; hoog 3 voet, 5 duim 6 linien,

breet 3 vo#. 25 - 10

39 Een Hond die eeri'Kaas na 3ööpt;hoog 3 voet 7 duim,
breet 6 voet;, 8 jfttftl ó //mm. 25 £ 10

40 Twee fchoone Bloemftukjesv ieder hoog 2 voet, 3 duim
6 linien , breet 1 voet 10 tfcf'TA, 24-

41 Een {taande Pelgrim in een Landfchap', hoog 2 voer,

9 stoicS AHfetf'j breet 2 votf 5 tóra. 25 - 10

42 Een
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42 Een Chriftus Hoofdt , op een 'kopere plaat', hoog I

voet , 4 duim 6 Urnen , breet 1 voet , 1 duim 9 ƒirnen.

- 10 - 10

43 Een Landfchap , waar in een volkoome Jagt-party *,

hoog 3 vogt, 3 duim 6 linten, breet 3 voet, 1 duim
6 linien. 22 - o

44 Twee Stukken met Bloemen inPorcelyne Potten, hoog

3 voet, 3 duim 6 linien 9 breet 2 voet , 1 duim 6 linien,

21 - io

45 Een dito met Tulpen en Lisbloemen ; hoog 3 voet, 7
duim 6 linien, breet 2 voet 10 Ju/m. 13 - 5

46 Een Beenhouwers Jongen met Worften, en een Hond
by zig in een Landfchap

j
hoog 2 , 9 duim 6 linien

,

breet 2 votf 4 du/m. 18-0
47 Een Stukje met different foort van Wilde; hoog I voet,

10 duim 6 //mm, breet 1 voet, 8 Jw/m 6 linien. 14-5
48 Een Üoerinne met een Mandje met Vrugten, hoog 1

voet, 4 duim 6 linien, breet 1 voet, 1 duim 6 linien.

II - O
49 Een Stukje met Appelen,Druiven en Cam-*

pernoeljes , hoog 1 voet 3 Jw/m, breet 1

vo#, 4 duim 6 linien. I
rt

50 Een dito met Appelen en Druiven , hoog
I votf 4 duim, breet 1 <uo^, 5 duim 9 li-

nien.

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaten door Juffrouw de Weduwe van wylen de Heer

Kunft'Schilder Philip van Dyk. Verkogt den 26. iVb-

vember 1763. /» h Gravenhage.

1 TT* E N extra kapitaal Stuk , verbeeldende de befpot-

Jl2j ting Chrifti, door Antbony van Dyk\ zynde een

der kapitaalfte Stukken die van hem bekend zyn; hoog

3 voet 6 duim , breet 3 voet 8 iu/m. 315 - o
2 Een Emblema op het beleg van Nymeegen , met een
meenigteyan Beelden, 2eer kunftig en uitvoerig ge-

Z 2 fchikjert.



354 Catakguï van Schilderden.

fchildert, door Gotfried Schalken ; zynde een van de
kapitaal fte Stukken, die van hem bekend zyn; hoog 2
voet ij duim, breet 2 voet y} duim. lóo - o
(NB.) By de Verkoping der Schilderyen van de

Heer Ph. van Dyk, was dit Stuk gekomen, dog

opgehoude tot f 200. als te rJen is in de Catalo-

gus der zelve Num. 59. bier voor pag.ji.JJaande.

3 Een extra kapitaal Fruitituk, zeer kragtig en uitvoerig

gefchildert door Migncn; hoog 2 voet 6\ duim, breet

2 voet 1 \ duim. 300 - o
4 Een dito Stuk, verbeeldende Romeinfe Gebouwen met

Figuuren, op een kopere plaat, zeer uitvoerig gefchil-

dert, door Hendrik van Steentvyk, A°. ióio; zyxide

het kapitaalfte dat van hem bekend is; hoog 1 voet 2\
duim, breet 2 voet 2\ duim. 236 - o
(NB.) By voorgem. verkoping was dit Stuk geko-

men , dog toen opgehouden tot f 270. als blykt

uit de Catalogus derzelve Nurn. 52. hier voor
pag. 72 te zien.

5 De brand van Troijen , met een menigte Figuuren ;

zeer uitvoerig, door Hans Jordaans; hoog 1 voet Al
duim, breet \ voet 3 duim. 33 - o
(NB.) Zie op bovengem. Catalogus Num. 35* hier

voor pag. 71. alwaar blykt dit Stuk toen geken

men deg opgehouden is > tot f 43 - 10.

6 Een kapitaal Stuk, zynde een St. Cecilia, vol Figuu-

ren, zeer uitvoerig gefchildert, door Jan Steen ; hoog

3 voet 4! duim, breet 2 voet 8 duim. 70 - o
7 Een Landfchap met beelden , zeer uitvoerig gefchildert,

door Rottenhamer en de Fluweele Breugel; hoog 1 voet

72 duim, breet 2 voet <l\ duim. 37-10
8 Een Gezigt van de Pont Neuf tot Parys,vol Figuuren

en gewoel,, zeer uitvoerig en kunftig gefchildert, door
Pieter Wouwerman\ hoog 4 voet 5 duim, breet 5 voet

5i duim. 220 - o
9 Een extra fraay Landfchapje met Figuuren zeer uitvoe-

rig op kooper gefchildert, door Kornelis Poelenburg;

hoog $1, breet 13^ duimen. 81 - O
10 Chrifti gefprek met de Samariraanfche Vrouw, zeer uit-

voerig, mede op koper gefchildert, door denzelven;

h°°g 7i> bieet I 3§ duimen. 25 - 15
II Een



Catalogus van Schilderden. 355

11 Een fraay Rhyn-Gezigt, op koper, door den Ftuweelen

Breugel; hoog7J, breet 11 \ duimen. 15 - 5
12 Een extra fraay Bloemftuk, door Veerendaal; hoog 2

voet 7 duim, breet 1 voet 11 dw*m. 13 ~ 5
(NB.) Uit voorgemelde Catalogus Num. 93. hier

voor pag. 75. blykt : J« toen gekomen en op-

gehouden is tot ƒ20.
13 Een fraay Stuk, verbeeldende daar Chriftus zyn Won-

den aan de Apoftelen vertoont, uit de School van Rem-
brand, hoog 1 voet 8 duim, breet 1 voet i\ duim.

17-5
14 Een zeer fraay gefchildert Zeetje, in de manier van

Backbuyfen; hoog 1 voet 4I duim, breet 1 voe/ 1 1 duim.

16 - o
15 Twee fraaije Landfchapjes , door Milêe. 24 - o
i<5 Een Boere Kermis vol gewoel, door P. Breugel; hoog

1 voet 2 duim, breet 2 vcet 2 te. 20-0
17 Een Pourtrait van een Generaal, door du Trois.

6-0
18 Twee Itatiaanfe Bloemftukken. 11- 5
19 Een flapend Vrouwtje, zeer uitvoerig gefchildert, door

Philip vanDyky hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet 2

Jw/tfz. 92-0
20 Een Gezelfchap van Heeren en Dames, zeer fraay ,

door denzelven;, hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet I
dw/m. 47-0

21 Een Heer fpeelende op de Viool en een Dame, zeer

uitvoerig, door denzelven-, hoog 1 voet 4^ duim, breet

1 voot 1 Jw/w. 63 - o
22 De Pourtraiten van wylen hunne Doorlugtige en Ko-

ninklyke Hoogheden, de Prins en PrinceiTe van Oran-
ge en Nasfau &c. &c. &c. na het leven gefchildert An-
no 1734. door denzelven. 18 - o
(§jB.) Uit voorgemelde Catalogus Num. 160. bierm

voor pag. 78. blykt : op gemelde Pourtraiten

toen gekomen en opgehouden zyn tot ƒ 40.

23 Het Pourtrait van wylen den Profesfor Lampe, zeer

kunftig en uitvoerig gefchildert, door denzelven ;
hoog

1 voet 7 duim , breet 1 voet 3J duim, 54 - o
24 Een Ceres, door denzelven. 13 - 10
25 Een Pallas, door denzelven. 16 - o

Z 3 CA*
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Gedeeltelyk naargelaaten , 20 ^foor wylcn den Wel Ed. Heer

en Mr. Willem van Wouw, als andere Liefhebbers.

Verkoge den 29 en 30 Mey 1764. op de Kunft-

Confrerie-Kamer man Piclura in

's Gravenhage.

Nota. De gemeeten Schilderyen op deeze Catalogus, zyn 4
alle volgens de Rbynlandfcbe voetmaat.

1 "|^EN Bergagtig Landfchap met Geboomten, waar in

_L/ Orpheus fpeelende op de Lier, en veelerlei Ge-
dierténs, door Paulus Potter* op paneel; breet 2 voet

10 duim
, hoog 2 voet 2^ duim. 975 - o

Nota. Uit de Catalogus der verkogte Schilderyen van
wylen de Heer Willem Lormier, hier voorpag.

313 & feq. te vinden, hlykt V bovengemelde

Stuk, aldaar Num. 212. flaande, toen verkogt

is voor f 1300
2 Een Gezeifchap van de Jagt komende met veel Wildt,

extra fraay, door Philip Wcuvjerman; breet 2 voet 1

duim, hoog 1 voet 6] duim. 1290 - o
Nota. Hier voorpag 33 5. voord dit gevonden Num.

326. en is toen verkogt voor ƒ 1200
3 Een Boere-Binnenhuis met fes Figuuren en een Hond-

je /door Adriaan van Oflaade , op paneel; breet 1 voet

4 duim, hoog 1 voet \ duim. 950 - o
Nota Hier voorpag. 327. blykt Num. 207. dit Stuk

toen verkogt is voor f 1000

4 Een extra fraay Bloemftnk op een ligte grond ajfchii-

dert, door J. vanHuyffum, op koper; breet*! voet

%l duim, hoog 1 voet y\ duim. 11co - o
Nota Hier voor pag. 32*. word dit Stuk gevon-

den Num. 126. Zyndetoengekomen totf 1200

5 Uloemen opeen bruine grond, door denzelven; breet

2 voet l duim, hoog 2 voet 8| duim. 100 * o
Nota. Hier voor pag. 22i.flaat dit Stuk Num. 123,

en was toen ïngefteU en verkogt voor f 525
Dog
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Dog dat 't zelve Snik nu niet hoger dan tot gemelde

ico. guld, kivam, was niet te verv:onderen,

vermits bet toen alom bekend waar } bet zelve

niet door ,maar na vanHuyflumge/f^fcrJ was:
enveele ook zelfs wijlen van waar het gekomen
was en wie het gemaakt hadt : immiddcis blykt

ook hier uit, hoe fomtyds meer op de Naamstee-
kening, dan wel volgms kundigheid, een Stuk

gekogt vjordt.

6 Maria, Jofeph, twee Kindertjes, een Lam en een Glo-
rie van Engelen, zeer fraay, door J. van Breugel en

H. Rottenbamer , breet yi, hoog c| duimen. 400 - o
Nota. Hier voor pag. 315. word dit Stuk gevonden

Num. ia. zynde toen verkogt voor f 440
7 Een frray Laudfchap met Beeften , waar by een Jon-

gen die zyn voeten wad , door A. van de Velde, op
paneel; breet 1 voet 4 duim, hoog 1 voet \ duim,

420 - o
Nota. Hier voor pag. 334. fiaat dit Stuk Num. 311.

zynde toen gekomen tot f 400
8 Een dito Landïchap met Figuuren, Koeijen, Schaapen

en ander bywerk, door denzelven, op paneel', breet 1

voet i-§ duim, hoog to| duim. 400 - o
Nota. Op voorgem. pag. 334. word dit 'Stuk gevon-

den Num. 313. en is toen ook verkogt voor

ƒ 4co
} Een Gezigt met Italiaanfe Gebouwen , waar in een vro-
lyk Gezelfchap , zeer fraay, door Jan Weninx

, op
paneel^ breet 3 voet 3^ duim, hoog 2 voet 7 duim..

óco - o
Nota. Hier voor pag. 336. f.aat dit Stuk Num.

347. zynde toen verkogt voor ƒ 700
} Een dito Gezigt met Italiaanfe Gebouwen, Figuuren
en dood VVildt, door denzehen, oplpaneel; breet en

hoog als vorige. 655 - o
Nota. Op voorgem. pag.Jlaat dit Stuk Num. 348.
en is toen verkogt voor f 630

[ Een Jongeling met een Mutz met Pluimen, zeer fraay,

door Gerard Dou, op paneel', breet 6, hoog 7 duimen.

312 - o
Nota. Hier voor pag. 317. word dit Stuk vermeit

Num. 66. zynde daar gekomen tot ƒ400
Z 4 12 Daar
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12 Daar Hagar met ismaël door Abraham word weg ge-

zonden, zeer fchoon, door G. van den Eekhout , op
doek; breet 2 voet \ \ duim, hoog ï voet 8-| duim,

275 - o
Nota, Hier voorpag. 319. word dit Stuk gevonden

Num. 87. en is toenverkogt voor f 350
13 De Nieuwe Kerk te Delf, waar in te zien de Graf-

Tombe der Prince Van Orange, door G. Hoekgeefl;

1651. 300 - O
Nota. Hier voor pag. 323. fiaat"dit Stuk Num.

146. zynde toen ook gekomen tot f 300

14 Een danfend en Muficeerend Gezelfchap , door Len-
eret , opdoek; breet 1 voet 9^ duim, hoog 1 voet 5!
duim. 137 - O
Nota., Op voorgem.pag. 323. word dit Stuk gevon-

den Num. 157. zynde toen verkogt voor f 100

15 Verfeheide fnaakige Figuuren , door F. Hals , opdoek;.

breet 1 voet 7 duim; hoog 2 voet 1 dwim. 187 - O
Nota. Hier voor pag. 320. komt dit Stuk voorNum.

109, en is toen verkogt voor ƒ 170
16 Een Perfoon in Spaanfe Kleeding op de Fiool fpeelen-

de, door denzehen, op doek : breet 1 voet 9 duim,
hoog 2 i;o^. 60-0

17 Den Brandende Berg iEtna, nevens de Stad Catana, en

een fraay Water- Gezigt, ryk met Beelden geftotfeert;

alles zeer uitvoerig gefchildert, door Job. Lingelbach ,

op doek; breet 3 voet 9 duim , hoog 2 uotf 11 duim.

270 - o
18 Een zeer kapitaal Gezigt van de Stad Genua van agte-

ren met verfeheide Scheepen , Schuiten en zeer veel

Beelden, zeer meefteragtig gefchildert, door denzei-

ven; 1674. breet 5 voet 2 duim, hoog 3 voet 9 duim.

75-0
19 Een Schoenlappertje, zeer uitvoerig, door denzelven;

breet 7, hoog duimen. 50 * O
20 Een extra fraay Mans Pourtrait met een Muts op 't

hoofdt en twee handen , door Rembrant van Rbyn
, op

doek; breet 1 voe; 11 duim> hoog 2 uoef 3 duim.
82-0

21 Een Vrouwe Pourtrait met eene hand, door denzelven,

op doek; breet x voet 7J hoog 1 voet 10 du/m.

40 - O
m

22 Een'
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22 Een dito fraay Pourtrait, door denzelven
, op doek;

breet 10 voet 11 duim* hoog 2 voet 4 duim. 30 - o

23 Een kapitaal en extra fraay Natuurlyk Landfchap ,
ryk

geftoffeert, en zeer uitvoerig gefchildert, door M.rJob-
bema, op doek. 430 - o

24 Een fraay grazend Koetje in een Landfchap, door Adr.
van de Velde; breet 1 voet 2l auim, hoog 1 voet J
duim. 200 - o

25 Een zeer fraay Stukje, door Gabriel Metzu; breet ij

voet , hoog 2 voet. 305 - o
26 Een Pisfent Jongetje en verder bywerk,door j. B. We'

ninx; breet 1 voet 10 duim, hoog 2 4 Jwm.

335 -o
27 Een Vrouwtje op de Luit leggende te fpeelen, door

den Ridder Karei de Moor; breet 11 duim, hoog 1

voet li rfitffw. 228 - o
28 Een Trommelf)a£ertje, zeer fraay, door den Ridder

Adr. van der Werf; breet 5, hoog 7$ dutmcn.

160 - o
29 Twee Heeren t'zamen Schaaken fpeelende, zeer uitr

voerig, door denzelven, in zyn Jeuïge tydt; breet 1

voet 10 duim, hoog 2 ue*/ 2 duim. 31 - o
30 Een Mannetje op de Fiool fpedende, zeer fraay, door

A. van der Neer; breet 8 , hoog 9* duimen. 96 - o
31 Een Wintertje- mtt Schaatsryders, zeer uitvoerig, door

denzelven; breet 1 voet 8 duim, hoog 1 voet 2 J«/m.

80 - o
32 Een Battaille van Keizer Conftantinus tegens den Kei-

zer Maxentius, en verder bywerk, door Jacob van der

Ulft; breet I voet 7 duim, hoog I voet* 280 - o
33 Een uitvoerig Stukje met Romynfe Gebouwen en een

menigte Beeldjes en verder bywerk, zeer fraay, na,
of in de manier van denzelven; breet 2 voet i duim 9

hoog 1 voet 3 \ duim. .

• 63 - o
34 Een ruiling op de vlugt van Jofeph en Maria met den

Heiland naar Egipte , met verfche ide Engeltjes , zeer
fraay en uitvoerig, door Kqrnelis Poelcnburg; breet 1

voet 5 duim, hoog 1 voet iï duim. 150 - o
35 Een fraay Lannfchapje, door denzelven;']

breet 6, hoog ~£ duimen H 40 - O
36 Een dito weergaa , door dênzetvm. J

2 j 37 Een
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37 Een Boere Gezelfchap, zeer fraay, door Adr. van Q-
ftaadc; breet io£ duim, hoog 1 voet. 106 - o

38 Een dito Gezelfchapje , door denzelven; breet 1 voet

i duim , hoog I voet 3 duim. 22 - 15

39 Een ftil Zeetje, zeer fraay , door Willem van de Vel-
de; breet if voet, hoog 1 voet \\duim. 218 - o

40 Een Zeetje met Scheepjes,- door denzelven;*]

breet 1 voet $\ dw/m,,hoog 1 voet i\ duim. { ^ _
41 Een dito , zynde een weergaa , door den- [

' ° "

zeiven. J

42 Een fraaije Zeehaven, door Abr. Stork y breet 4 voet

l£ duim, hoog 2 voet 4% duim. 70-0
43 Een klein Stukje, door denzelven; breet 16, hoog 10

duimen. 20 - o
44 Een fraay Rhyn-Gezigt, door J. Stork ,*]

breet 2 voet 9 duim, hoog 2 woef. 45 - o
45 Een dito tot een weergaa, door /'denzelven. J
46 Een Meisje dat een Koe melkt, zeer uitvoerig, door

den ouden Carrêe, breet 1 voet 7 duim, hoog 1 uoer

3 duim. 160 - o
47 Een Boere Kermis , door David Vinkebooms; breet 1

voet 2 Jw/m, hoog 9 dwfm. 150 - o
48 Een Boere Kermis, door P. de Bloot, breet 3 voet

,

hoog 1 voet 8£ duim. 151 - o
49 Een Hoerhuisje, zeer plaifant en uitvoerig, door R.

Brakenburg ; breet 1 voet J duim ,
hoog 1 voet 3 duim.

162 - o
50 Een verbeelding van een Herberg , zeer aardig en fraay,

door Jan Steen; breet 1 voet 6 duim, hoog 2 voet.

56 - o
51 Een Boere Gezelfchap, zeer fraay, door M. vanHeems-

kerk ; breet 1 voet 6\ duim, hoog 1 voet 9 duim. 51 - o
52 Een Herder en Herderinnetje, door de jonge Mieris;

breet 1 voet 5 duim, hoog if voet. 87-0
53 Een Kaarsligtje , zeer natuurlyk, door G. Schalken

;

breet 9J, hoog iï| duimen. 60-0
54 Een fraaije Kerk, zeer uitvoerig, door Pieter Neefs;

breet 2 <yo# duim, hoog 1 2 duim. 95 - o
55 Een kapitaale Kerk, zeer fchoon gefchildert, door Dirk

van. Deelen ; breet 5 votf j duim, hoog 3 jo duim.

86 - o
5Ö De
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5<5 De Nieuwe Kerk te Delf, zeer fchoon en uitvoerig ,

door H. van Vliet ; breet 2 voet 10 duim, hoog 3 voet

3 duim. 71 - o
57 Twee kleine fraaije Kerkjes , door denzelven; breet <j|

,

hoog 42 duimen. 18 - 5
58 Simeon in den Tempel, zeer fraay, door A. de Gel-

der, breet 2 voet \ duim, hoog 2 voet 7! Jw/m.

43 o
5p De Maaltydt van Belfazar , door Sebafliaan Frank

,

breet 2 o>o# 5J duim, hoog 1 votf 9^ duim.

67-0
60 De Laving der Ifraeliten, met 't water uit de Rotz-

fteen, zeer fraay, door, of in de manier van denzel-

ven; breet 2 voet 9 duim, hoog 1 'voet jci duim.

34 " o
61 De dood van Agamemnon, zeer fraay en ryk van Or-

dinantie, door G. Hoedt ; breet 1 voet 11 duim, hoog
1 voet 10 duim. 57 * o»

62 Een dito weergaa, zynde Achilles onder de Maagden

,

door denzelven ; breet en hoog als 't vorige. 57-0
Nota. Hier voor pag. 228. worden deze Stukken

gevonden Num. gó en 95. zynde 't eerjlgemelde

toen verkogt voor f 132 - 10
EnH ander voor f 135 - o
En hier voor pag. 283. op Nunu 7. blykt, dezelve

Stukken aldaar fzamen gekomen zyn tot

ƒ 202 - o
63 Bacchus zet Ariadne de Sterre-Kroon op , nevens twee

Cupidootjes, door H. van Limborgb , op paneel; breet

13, hoog 18 duimen. 22-0
Nota. Hier voor pag. 218. komt dit Stukje voor
Num. 36. zyude toen verkogt voor ƒ 33 - o

64 Een zeer fraay Bloemftuk, tegens een donkere grond,

door Coenraad Rocpel; breet i voet j£ duim, hoog 1

voet 10 duim. 73 - o
65 Een dito uitvoerig Stukje met verfcheide foort van

Vrugten , tegens een ligte grond, door denzelven; op
doek; breet j£ voet, hoog 1 voet 10J duim. 59-0

66 Een dito klein Fruitftukje, door denzelven; breet 11,
hoog 8 duimen. 18- 5

67 Een fraay Bloemftukje , door Maria van Ooflervjyk;

breet
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breet I voet i\ duim, hoog i voet 5 duim. 35-5
60 Een kapitaal Bloemftuk, door Stranover; breet 3 vort

2| duim, hoog 4 vort. 17-10
69 Een Bioemuukje, door ^r. Mignon; breet 1 vort 6

duim, boog 2 vort 1 11 - o
70 Een diro Biomftukje, door Veefendaal. 12 - 10

71 Een kapitaal Stuk, zynde de Verheerlyking van Maria
rnet *t Kindje onder een Glorie van Engelen op de
Wolken , zeer fraay en uitvoerig, door H. van Boa*
len, en 7

t Landfchap van onder, door J. van Breugel,

op paneel, breet 2 voet io| duim', hoog 3 voet io|
duim. 25-0

72 Een kapitaal Stuk met levensgroote Beelden', verbeel-

dende de Vrugtbaarheid der Aarde , zeer fchoon en
kragtig gefchildert, door Jacob Jordaans; breet 9 voet

3 duim , hoog 7 vort ó daim. 50 Ö o.

73 De Hiitorie van Jefabel, zeer kapitaal, door Bibiano;

breet 4 vort 5 Jwim, hoog 3 voet 5 iwim. 30 - O

74 Een Vrouwe Pouttrait, levensgroote, door Titiaan.

53 - o
75 Een dito Pourtrait, door Paulus Moreelfe\ breet 1 voet

Si duim, hoog 2 vort 3 duim. 50 - o
76 Een fraay oud Mans-Pourtrait , door Baltbafar Den-

ner , breet 2 vort ^ duim,hoog 2 vort 4! duim. 70 - o

77 Een fraay oudt Mannetje dat Goud weegt, zeer uitvoe-

rig, na, of in de manier van Dou; breet 9, hoog 10
duimen. 30 - o

78 Een Gezelfchap, zeer uitvoerig, door, of in de ma,*

nier van G. ter Burg; breet 1 voet 9 duim, hoog 2 voet

l| riWm, 75 - o

79 Een fraay Landfchapje, door den Fluweelen Breugel;

breet 8|, hoog 63 duimen. 100 - o
80 Een zeer fchoon Landfchap, door Jan'Both; breet 2

vort, hoog i voet 73 Ju/w. 123 - o
8/ Twee fr aaije Landfchapjes, door y. van der Heyden

,

op koper; breet 6J, hoog 4* duimen. 140 - o
82 Een zeer uitvoerig Landfchapje , door Krabbetje, ge-

naamt Asfelyn;biztt 1 vort 9 duim, .hoog 1 vort 4*

duim. 82 - o
83 Een fraay Landfchapje, door Jan Griffier; breet 7,

hoog ó duimen, 41 -r o.

48 Twee
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84 Twee Landfchapjes, door Bout en Boudevjyns; breet

io, hoog 12 duimen. 25-0
85 Twee dito's , door dezehen; breet 13, hoog 10 dui-

men. 22-0
86 Een dito klein Landfchapje, door dezclven. 17-5
87 Een Landfchap , door Stolberg , en geftoffeert door

Mierevelt. 32 - o
88 Een fraai Landfchap, door Paulus Bril\ breet 1 voet

5 duim, hoog 1 voet 2 duim. 22-15
89 Een dito Landfchapje met een Koetje, door A. Pyna-

ker; breet g\ hoog 7 duimen, 25 - 10
90 Een kapitaal Landfchap, door J. Soinjé, zeer fraay ge~

ftoffeert met Beeldjes th Beeftjes, door Karei du Jar-*
dyn; breet 3 voet 9 duim, hoog 2 voer gduim.

26 - 15
91 Een dito Landfchap met Beelden en Beeften, door G.

de Heus; breet 1 voet 7 , hoog 3 voeti 2ï duim*

28 - 10

92 Een fchoon Landfchap met een Waterval en Beelden
en Beeften, zeer uitvoerig, door van Ooftrum; breet

3 voet 2J duim y hoog 2 voet 8 du/ra. 27-0
93 Een dito Landfchap met een Waterval, door dcnzel-

ven; breet 2 hoog 2 voet 7 Jwm.' 22 - o
94 Een kapitaale Winter met verfcheide Schaatsryders

,

en verder byweik, zeer fraay en uitvoerig, door G.
van Battem ; brett 2 voet 2 Jw/t^, hoog 2 i;o?r.

95 Een dito Wintertje, zeer uitvoerig, door denzelven;

breet 1 voet 11 duim, hoog 1 uotf 8 duim. 33 - o
96 Een ftil Water met verfcheide Scheepen , zeer fraay ,

door S. de Vos -

y breet 3 voet 9^ duim, hoog 2 <zjc# 5
duim. 21 - xo

97 Een Gezigt van Scheveninge aan het Strand, door Jm

van Gooijen. 21 - 10

98 Een Maanligtje, door E. van der Neer; breet 10, hoog
7 duimen. 15-0

99 Een fraaije Groenmarkt, door G. Berkheyden; breet 2
uotf , hoog 1 voet | Jw/r?2. 30-5

100 Een kapitaal Stuk, zynde de Brug van Londen, ze^r

fraay, door de Jong; breet 4 voet, hoog 2 voff 1 duim»

38-0
101 Een
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101 Een fraaije Paardemaikt, door Pieter Wouwerman
\

breet i voet 5 duim, hoog 1 voet 2 duim.

i 91-0
102 Een extra fraay Stukje , zynde een Bat-']

tuilie, zeer uitvoerig, door Jan van Hug-
tenburg ; breet 2 voet 1 duim , hoog 1 voet \

7 duim. ^100 -

103 Een dito tot een weergaa , niet minder
[

dan 't vorige, door denzelven; breet en

hoog als U vorige. J

104 Een Battaille, zeer ryk en fraay van Ordinantie, door
H. Verfchuuring. 43-0

105 Een Stukje met Paarden, door Bourguignon; breet 1

voet 3 duim , hoog 1 voet 4J duim. 1 1 - 5
106 Een Stuk met verfcheide Vogels , door Stranover ;

breet 3 voet 9 duim, hoog 3 voet 2 duim, 20-0
107 Een fraay Stuk met doode Vogels, door M. de Hon*

dekoeter; breet 2 voet 3 duim, hoog 1 voet 10 duim,

15 ~ IQ
108 Een Stukje met Koeijen, na, of in de manier van N,

van Bergbem\ breet ij voet , hoog 1 voet %\ 'dutm.

30 - o
109 Twee dito Stukjes met Koetjes &c. door P. van der

Elft; breet 7, hoog 5 duimen. 10 - JO
HO Een Verbeelding van de Hel, zeer uitvoerig, door

den Helfcben Breugel; op koper, breet 2 voet 1 duim,
hoog 1 voet 4 duim. 47-0

111 De Ontdekking van Eurichtonius, door A. Houbraken;
breet 1 voet 4 duim, hoog 1 a>o£J 8 duim. 4.5 - o

112 Een zeer fchoon Stuk >zynde een vrolyk Gezelfchap,

extra uitvoerig, door H. Maartenze Zorg; breet 3 voet

6 duim, hoog 2 voet 8 duim. 52 - 10

113 Een Alchimift het Vuur aanblafende, met nog drié

Figuren en verder bywerk, door of in de manier van
D. Teniers; breet 2 voet, .Hoog 16 duim. 40-0

114 Een uitgaande Opera, zeer fraay, door Bernards

breet 3 voet 3 duim, hoog 2 voet 5 Jwwra. 16-0
115 De Zeeve Provintien, verbeeld door danfende Maag-

den ieder met haar Waapen verkiert, zeer Geeftig

in een Landfchap, door J. H. Keiler; breet 1 voet 7|
dw/'m, hoog 1 iwef /{duim. 32-5

116 Een
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11(5 Een Modern Stukje , door jfacob Spruyt;
]

breet 1 voet 2 duim, hoog 1 voet 5 duim.f 50 - o
1 17 Een dito wee-igaa , door denzelven.

118 Een Famielje Stukje, door R. Brakenburg;'
breet wer, hoog 1 we* 8* duim.

119 Een dito , door denzelven \ en breet en

boog als voren.

120 Een Kleermakers-Winkel , door J. M. Molenaar \

-breet 1 voet , hoog I voet 2 duim. \ 10 - 15
121 Een Hoerhuisje, door denzelven m

% breet 6, hoog 7!
duimen. 17 - o

122 Een Model tot een Platfond, zeer fraay, door Cov-
breet 1 uoef 9 Jw/m, hoog 2 I Ju/772.

123 Een Bisfchop met een Kindje, door een Franfch Meef*
ter\ breet 7§, hoog 10* duimen. 10 - o

124 Een Landfctrep. door Jacob Ruysdaal\ breet $ voet

£ duim, hoog 1 voet <5f duim. 12-0
125 Een dito Landfchap, door Soinjê ; breet 1 *;o# 2 duim,

hoog 1 uoef 9 dw/'w. 1 i - o
126 Een Venetiaanfche Markt , door Richter. 17 - o
127 Een Kersnagt, daar de Herders komen, levensgroot,

door G. Hondborfl. 17-5
128 Een kapitaal Stuk, zynde Diaria met eenige Jagt-Nim-

phen en verder bywerk , door denzelven. 14-0
129 Een groot Stuk, verbeeldende Salomons Eerfte Regt,

-door .Leonard Bramer. 20-5
130 Een kapitaal e Tempel, door van Deelen. 30 - o
131 Een Boere Vreugd in een fraay Landfchap, na, of in

de manier van A. Oflaade. 21 - 5
J32 Een Winter, door J. van Oflaade. 15 - o
133 Een klein Landfchapje, door Peeperjlaart. 11.- 5
134 Een dito Landfchapje , door denzelven. n - 10
125 Een zeer fraai Vrouwe Pourtrait met twee Handen

,

zynde een Knieftuk , en zo goed als van A, van Dyk.
10 - 10

EXTRA CATALOGUS.
136 Het Laafte Oordeel, zaer fraay, door P. van Breu*

gd, op een kopere plaat» 20 - 10

137 Eer*
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137 Een fraaije Schets van een Battaiile , door Pbil. Wou-
werman 1639. 20-0

138 Een éüït van Koeijen en Schaapen in een mooy
Landichap , door Johan van Gooi. . 20 -

. o
139 Twee Stukken met Bloemen en Vrugten, door G. P,

Verbruggen. 20-0
140 Een fraay Bloemftukje , door Mortel. \ 20 - O
141 Een dito met Vrugten, door denzelven. f
142 Een fraay Landfchapje , door Sagtleven. 18-5
143 Twee Bieifterplaasjes, door Pieter Wouwerman.

15 - 10

144 Een Herder, en Herderinne met Schaap-

^

i'es,
na of in de manier van Lingelbacb. f

g
uen dito weergaa

, zynde jupiter by Da-
J

naë , door denzelven. J
14Ö Een Zylend Engels Jagt en Oorlogfchip, door Wis*

finck. 16 - 5
147 Een fraaije Zee-Triomf , door een goed Meejler.

16 - 5
148 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Aanbidding en Of-

-ferhanden der Drie Koningen, door een Italiaa

Meejler. 22 -

W ATERVERWEN &c.

149 Een fraay Landfchapje , door Agricola. 14-0
150 Twee dito Landfchapjes , door Rademaaker. 30 - o
151 De.PonNeuf, door P. van Liender. 10-10
152 Een r

Gezigt van de Stadt Gouda , door Juweel.
9-15

155 Een Stukje met Haantjes &'c<, door Margareta de

Heer. ?o - 10

154 Een dito met differente Vogels, door Oets% in Crai-

jon. 10 - O
155 Agt Landfchappen na 't Leeven , zynde geftoffeert

met Beeldjes en Beeftjes, gewasfen met Ooftindifche

Inkt, door Jan Jacob Schalcb\ zamen in vier koopjes

monteerende. .17-16

3



Catalogus van Schilderyen.

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS va* SCHILDERYEN.

Nagelaten door wylen de Heer Lambertus van Gemert.
Verkogt in Wifiel-Geld, den 7. Junii 1764.

binnen Antwerpen.

1 TT^EN zeer fchoon Stuk verbeeldende de OfFerhan-

I \i den der drie Wyzen, zeer uitvoerig gefchildert

,
in de manier van Rubbens. óo - o

2 Een zeer fraay Landfchap met veel Figuuren, en een
Koets met vier Paarden , zeer uitvoerig gefchildert,

door Philip Wouvjerman. 85-0
3 Twee Stukjes, verbeeldende het een , een Hollandfche

Eoere Kermis; en het ander, een Wafelhuis, door Kor-
nelis Dufard. 66-0

4 Een Stukje, verbeelde een Zeeftorm, zeer uitvoerig

Gefchildert, door Bonavontura Peters. 61- o
5 Een dito Zeeftorm , met eenige Figuuren zeer uitvoe-

rig, door A. Willaarts. 24-0
C Een Bergagtig Landlchapje met eenige Figuuren , door
Momper en Breugel< 39 - o

7 Een Maanefchyn met Figuuren, in een Landfchapje ,

zeer uitvoerig , door A. van der,Neer. 37 - 10
8 Een Stukje, verbeeldende Jan Steen in 't Wafel-Huis,

gefchildert door hem zelfs. 31- o
9 Een Kersnagt, zeer fchoon gefchildert, door een ha-*

Haam Meejïer. 31- o
10 Ken Heilige Famielje, door Michel Angelo. 26 - 5
11 Een Stukje, zynde Orpheus onder de Dieren in een

Landfchap , zeer uitvoerig , door Rottenhamer en Breu*

gel. 18 - 15
12 Een dito. verbeeldende een Convoy- aanranding, door

den Fluweelen Breugel. 19 - a
13 Een Kersnagt , zeer uitvoerig gefchildert , door Be*

fchey. r 21 - a
14 Een Stukje , zynde een Mans- en Vrouws-Perfoon ,

door denzelven. 17 - .5

Aa 15 Een



363 Catalogus van Schilderyen»

15 Een Juffrouw voor haar Toilet met een Morinnetje by
haac , door denzek en. , 15 - 15

16 Een Stuk, met een Hond en verder bywerk, dooi- P.
Sneyers. 20..- 10

17 Twee dito's, zynde een jagt met doodt Wildt, door,

A. Gryft. 32 o
18 Twee Landfchapjes met Figuuren , door den cuden ¥er*jï

voort en J. Deur. , - O
19 Een Landfohapje mejt Koekjes , Geit en Schaapjes , door

van Bergen. 16 ~ 5
20 Een Landschapje met eenige Figuuren, door K. Poe'

Imburg. 18 - q|
tl Een dito met een Sater en zeven Vrouwtjes, door D.

Vertangen. X2 - 15
22 Een b oere Kermis met veel Figuuren , door joofl

Kom D oogjhot. 19 - 5
23 Een Boere Gezelfchapje, in de manier van Tenierjj

èomWitjckiii 10- o
24 Een dito Gezelfchapje , in dezelfde manier, door Hei-

mom. 12-15
25 Een dito Gezelfchapje van Vier Perfoonen, door H.

M. Zorgh. 11 - 10
26 Twee dito Gezel fchapjes, door Heemskerken. 16 - 10

27 Een Bakkers Winkel met twee Figuuren , door J. Berck-*

beyden. 12 - O
28 Twee dito's, zynde het een, een Mandie zyn Vrouw

Caresfeert over de deur leggende; en 't ander een Bak-
ker die op den Hooren blaaft, door den ouden Brij- I

fchou. 15 - 15I
29 Een Safannamet de twee Boeven, zeer uitvoerig, naüC.

de Moor. 16 ~ o
30 Een Maria met het Kindje en twee Engeltjes, in een

Bloemen Krans, door P. van den Avond. 11 ~ 10

31 Een Stukje, verbeeldende de Wyze en Dwaaze Maag-
den , door S. de Vos. 10-5

32 Twee dito's , zynde een Venus en Adonis ; en een

Meleager en Attalante, zeer plaifant door den jongen

Befcbey. 20-0
33 Twee dito's, zynde het een ? een KoHiHuis, en 't

ander een Bankier , door Jan Horemans. 16 - O
34 Een dito , zynde Orpheus onder de Dieren in een

Land-
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Landfchap, door D. Vinckebooms en R. Xavery.
12-15

35 Het Pourtrait van Thomas Morus , door Hans Holbeen.

16 - 10

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 15. Junli 1764. binnen Leyden.

1 TT* EN kapitaal Stuk, verbeeldende de Graflegging

J2j Chrifti, door Rsmbrandt. 180 - o
2 Een oude Vrouws-Pourtrait, zeer natuurlyk, door den-

zehen. 27-0
3 Een Kampement met Paarden en Beelden , door Philip

Wauwerman. 405 - o
4 Een Bergagtig Landfchap met Menfchen en Beefien,

door Nicolaas Bergbe;n. 71 - o
5 Een GèzelfcBap van Rookende en Drinkende Officiers

en Boeren, door David Temers.^ 101 - o
6 Een fraay Landfchap, door Hobbema. 190 - o
7 Een dito Landfchap met Koeijen, door A. Kuyp.

60-0
8 Een Landfchap, door Jan Wynants , geftoneert door

LingeWacb. 47-0
9 Een Fruit Stukje, deer J. D. de Heem. 61-0
10 Een Gezigt buiten Romen, geftoiïeeït met Menfchen

en Heeften, door Karei du Jardin. 27-0
ÏI Een Gezigt van Maarfen in 't vallen van den Avond,

door A. van der Neer. 27-0
12 Een Gezigt binnen Amfierdam , door J.'

ten Kompe.
13 Een dito , zynde een Wintertje, door den

Zeiven.

14 Een Heer aan een Dame roode Wyn te drinken geven-

de, en verder bywerk, door G. ter Burgb. 30-0
15 Een Dame in haar Slaapkamer en verder bywerk, door

G. Metzu. 27-0
16 Een leezend Vrouwtje en Kindje , zynde Kaarsligt

,

in de manier van , of na G. Dou. 26 - o
Aa 2 17 Een

41



3 7 o Catalogus van Schilderyen.

17 Een Stukje, verbeeldende het Gebed van Tobias, door

Jan Steen. 30 - o
18 Een dito, zynde de Bruiloft van de Weesmeid, door

denzelven. 30-0
19 Een Boere Gezelfchapje, door IC. Bega. 14-0
20 Een Onftuimig Zeetje, door Willem van de Velde.

i
21-0

11 Een Battailje, door Bourgonjon. 19-0
22 Een Landfchap, door Glaude Loraine. \ 16 - o
23 Een dito vveergaa, door dczelven. j
24 Een Landfchapje , door Verhaagen. 19-0
25 Een Stuk met Land- en Water-Gevogelte , door Hon-

dekoeter. 10 - 10
26 Een dito Gevogelte, door denzelven. 16 - o
27 Een Beerevangft, door P. Snyers. 11 - o
28 Een Os die Geflagtis, met verder bywerk

? door Hoog"
firaaten. 12 - 5

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door wykn Jonker Joan Alexander van Suf-

teren, Heere van 'sGravenwefel «Sic. Verkogt in

Wisfel-Geld, den 26. Junii 1764. in

Antwerpen.

1 T^EN Heilige Famielje met fes Beelden , zynde

3Ij Kaarsligt, en een der kapitaalfte Stukken van

Gotfried- Schalken; hoog 35 voet, breet 2 voet 5 duim.

800 - o
2 Een zeer fraay Nagtligtje , van boven rond , door den-

zelven', hoog 1 voet 5 duim, breet 1 voet. 65-0
3 Een fraay Stukje , zynde den Hoofdman die by Chrif-

tus komt, fchoon van Ordinantie, door Adam ElSbai"

vaer\ hoog 1 voet 3 duim, breet 1 voet 8 duim.

475 - o

j
4 Een kapitaal Stuk , zynde Meleager en Attalante , zeer

fchoon, door P. P. Rubbens; hoog 7§, breet 9 voet.

• 505 - o

5 Een Chriflus aan 't Kruis, uit de School van Rubbens;
hoog
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r

hoog 3 voet 7 duim, breet 2 <uo# 5 */uwi. 190- o
6 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Geboorte Chrifti,

door Joordaans ; hoog 9 vo*/ , breet 7 to^^ 2
Jkiw. 104 - o

7 Een Vrouwtje Groente kappende , extra uitvoerig, door
Ger rd Dou ; hoog 10* , breet 8§ duimen. 200 - o

8 Een dito Vrouwtje met een Stoopje met Water en an-

der bywerk, zynde boven rond, door dmzelven ; hoog
1 voet 4i Jt«7w, breet 1 voet. 225 - o

9 Twee Stukjes, verbeeldende de Abondantie eik met
een Vrouwtje met Vier Kindertjes, door van Baaien;

het Landfchap met Bloemen en Vrugten, door den F/u-

weelen Breugel; hoog > breet 6 duimen. 291 - o
10 Een Landfchapje met een Molen en ander bywerk ,

door of in de manier van Breugel ; hoog 5, breet 7^
duimen. 61 - o

11 Een Stuk, verbeeldende de Hiftorie van Schipio , ArTri-

cano met de Bruid vau Carthago, door G. JVigmana*
bekend voor den Friejchen Rapbaël, hoog 2 voet 6 duim,

breet 2 voet. 76 - o
12 Een Stuk met een Haas en Patrys , door Gio Baptijla

Weeninx; hoog 3* voet, breet 2 10 duim.

91-0
13 Een kapitaal Stuk met een Hondt en Wildt, door den-

Zeiven; hoog 5, breet 6 f voe*. 65 - o.

14 Een Haane en Kalkoene-Gevecht, extra fchoon, door

.7. jpyr; hoog 4, breet 6 voet. 190 - O
15 Een doode Haas , hangende aan een Boom , zeer uit-

voerig, door P. Sneyers; hoog 1 5 duim, breet 1

we* 1 duim. 112 - o
16 Een zeer fraay Stukje , zynde een Campement , door

denzelven; hoog 2 vo# 2 ötóz, breet 2| ^oe;.

54 - o
17 Een Bloemftukje, door denzelven; hoog 2 00e/, breet

1 voet 7 stoz. 50 - o
18 Een Fles met Bloemen, zeer uitvoerig gefchildert ,

door Jan Weenirix
;
hoog 3 voet 3 duim , breet 2 uoe*

5 dt#m. 140 - o
19 Een Bloem-Krans van den Fluweelen Breugel; zynde

in 't midden de vyf Mifterien van de Lieve Vrouw; en
in de Hoeken , de vier Euangeliften , door S. Franck ;

hoog 4 voet 4 duim, breet 3 voet 3 duim. J51 - o
Aa 3 22 Een
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20 Een Roomfche Kerk met Beelden, door van Basfen'

hoog i voet 3 dmm\ breet i voet xo duim. ioo - o
21 Twee dito's met Huifen en Gebouwen, door J. van

der Heyden: en de daar by zynde Figuuren, door A-
driaan van de Velden-, hoog io, breet nj duimen.

1Ó3 - o
22 Twee dito's, verbeeldende het gaan na, en 't weder-

keeren van de Jagt ,doorP. Breda ,hoog 1 voet i| duim,

breet 1 voet 5 duim. 100 - o
23 Een Srukje met Paarden en Beelden , door P. Wou*

veerman \ hoog 2 voet 5 duim, breet 2 3 duim.

64-0
24 Een Paarde- en Beefte-markt vol gewoel van Volck,

door Simon van Douiv\ hoog 7, breet 12 voet.

160 - o
25 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Dooping van St.

Jan, zynde de Beelden levensgroot, door A. Jansfens;

hoog 7, breet 8 voet. 134 - o
26 Een dito

,
zynde d'Abondantie , met twee Vrouwen

&c. door denzelven ; en 't Landfchap, Bloemen en ander

bywerk, door Breugel\ hoog 7, breet 9 voef. 52 - o
27 De Hiftorie van Job op de Mifthoop , door G. Zegers;

zynde zoo fchoon als ooit van dien Meefter is gezien;

hoog 61 voet, breet 8 voet 8 duim. 61-0
28 Een dito, zynde Pharao in de Roode Zee, door Hans

Jordaans ; hoog 6 , breet 8f voet. 105- o
29 Een kapitaal Stuk, zynde Eiias in de Woeftyne, door

J. Wildens\ hoog 7 , breet 9 voet. 25 - 5
30 Twee ovaale Stukken , verbeeldende een de Geboorte

Chrifti, en d'ander, de Opwekking der Herders, door

J. Voorbout ; hoog 3 , breet 2l voet, 36 - o
31 Twee Stuks, zynde Hiftorien uit Ovidius, door Karei

Eykens hoog 3 , breet 2 voet. 50-0
3a Twee fchoone Zeevaarten, door Abraham Stork; hoog

2 voet 4 duim , breet 3 vo# 1 r?i«m. 44 - o
33 Twee Italiaanfehe Ruinen met veel Beelden, door P.

van Bloemen; hoog 2 voet 10 duim, breet 4 voet.

34 Twee dito's met differente Beeften in de Weide, en
andere Figuuren, door J. van ddr Bendt\ hoog 1 voet

10 duim y breet i| vo#. 50-0
35 Een Landfchap met Beeften in de Weide, waar by een

ruf-
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ruftende Herder , door A.- Klomp ; hoog 2 voet 7 duim,
breet 3 vort 2 duim. 10 - o

36 Een, Landfchap met een Warerval , door éfenzsMifc^

hoog 3 vort 8 attim, breet 4 voet. 26-0
37 Een Landfkhap door- een Hollands Meeftcr 5

boog 3 vort

,

breet 3 va?/ 9 duim. 25 - o
38 Een dito Landfchap met een Ruinen /.door denzelven;-

hoog 1 voet 6 duim, breet 3 voet 9 d#mf 13 - o

39 Een Landfchap met een Speelhof, door een go=<i M?^
ter; hoog jj, breet yj voeu 20 - o

40 Een yrolyk Mans-Pourtrak met een Glas Wyn in de

eene , en brandende Kaarsin de andere hand; door G.
~' Hontborfi; hoog 2§ voet, breet 2 vort. 31 o

41 Een-Zee-Gezigt, door fPJ Dieft; hoog 2 vort

6 duim, breec 3 vort 9 duim. 15-10
42 Twee Stukjes met Ruinen en Beelden , door Bronk-

borfti hoog', voet, breet 1 voet 3 duim. 17 - o
43 Een Lieve Vrouw met.'r. Kindje en St. Jan, door Xfryj-

Jmf; hoog 4 voet 3 <fw'm, breet 4 vort. ?8 - O
44' Een Stuk met wilde Kruiden ,

g^teekent, JE; hoog 2

voet 3 duim, breet 2 vort 6 duim. ' 14-10
45 Een Oordeel in 't rond , door J. de Backer.

60 -> o
46 De Kruisdraging Chriftij uit de Schoole van van Dyk.

28 - 15

47 Een Heilige Famielje, door Pieter van Lint. 14 - o
48 Een dito, zynde David en Abigaël, door denzelven.

18-0
49 Een Stukje met twee Vrolyke Boerrjes, in de manier

van Brouwer. 24 - o
50 Twee Stuks, zynde het een, een Land- en 't ander,

een Water Gezigt, door Belt. 18-0
51 Een Siuk, verbeeldende de Hiftorie van Apollo en Mi-

das, door Leens, 15 - o
52 Een dito, verbeeldende Pandora, doot denzelven.

' :

15 - o
53 Een dito, zynde Venus en Adonis, door denzelven.

16-0
54 Een ovaale Kerk, door J. B. Beudon. 10 - o
55 Drie Bloemftukjes, door G. P. Verbruggen, op koper.

1 1 - o
Aa 4 56 Een
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56 Een Lieve Vrouwe met 't Kindt, door AT. N.
14 - 10

57 Een Afdoeningje van 't Kruis , naa Rubbens. 14-0

EXTRA CATALOGUS.
58 Een extra fraay Stukje, door Pieter GyZels. 400 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Nagelaten door wykn den Heere Benjamin da Cofta. Ver-*

kogt den 13 Auguflus 17Ó4. in 's Gravenhage.

(NB.) D. Betekent op Doek. -]

P. Paneel. \> gefchildert.

K. Koper. J

Zyndc gemeeten met de Rhynlandfche Maat van 12 duim
in de voet,

1 TT* E N Gezelfchap
, fpeelende A. la more , door Mf-

JL/ chel Angelo de la Battaille ; D. hoog 2 voet 2 duim>
bieet 1 voet ö duim. 61 - O

2 Een Landfchap , door Jan Both , geftoneert door Kor-*

nelis Poelenburg

-

9 D. hoog 3 voet li duim, breet 4 voet

2 duim. 351 - o
3 Een Feeft van Ceres , vol Figuuren en veel bywetk ,

door H. van Baten en J. Breugel; P. hoog 1 voet 9*

duim , breet 3 voet 3 duim.
N 820 - o

(NR.) Hei gem. Stuk, dat in alles verwonderlyk
uitvoerig enfraay gefchildert is, berujl altans in

V Kabinet van den Kunflievenden Heer Mr. Kor-
neiis van Rykevorfel.

4 Een Landfchap waar in een Sinnebeeld , door dezel-

ven\ P. hoog 1 • duim, breet 1 voet 5 duim. 70 - a
5 Een Landlcbap, \\\ \ verfchiet de Stad Brusfel vol Fi-

guuren, door den Ffawtele Breugel; P. hoog 1 voet 10

duim, breet 2 voet 8^ duim. 360 - Q
ó Een Landfchap met Ru nen en Figuuren, door Bar-
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tbolomeuï Breenbergh; P. hoog 1 voet 6 duim, breet 2
voet. 120 - o

7 Vegtende Boeren, door Adriaan Brouwer ;¥. hoog S|,
breet ii| duimen. 214 - o'

8 Een Landfchapje met Figuurtjes,, verbeeldende jofephs

Broeders, dewelke deszelfs Beker in een hunner Koorn-
zakken vinden, door Pauïus Bril; K. hoog 6 , breet 8
duimen. 82-0

9 Een dito weergaa, door dcnzelven; K. hoog en breet

als 't vorige. 31-10
10 Een Landfchap met Figuuren en Beeften , door N.Ber"

ghem\ D.hoog 2 voet 9 duim, breet 3 voet 8£ duim,

40 - o
11 Een Landfchapje met Figuurtjes, door Piete'r van Bre-

daal; K, hoog 9^ dw/rrc, breet I i;otf * duim. 81-0
12 Een dito tot een weergaa, door denzelvcn; K. hoog en

breet als
f
Jt vorige. 50 - ö

13 Een Landfchap vol Figuuren, en meer ander bywerk*
door denzelven; D. hoog 1 voet 9 duim, breet* 2 voet

8 duim. 60 - o
14 Een dito weergaa, door denzelven; D. hoog en breet als

voren. 45 - o
15 Een Vis-Wyfje die aan een Vrouwtje Vis verkoopt

,

door Q. van Brekelekamp ; P. hoog 1 voet y\ duim,
breet 1 voet <i\ duim. 22-0

16 Een Mannetje in een Kroeg by een Vrouwtje, tot eea
weergaa , door denzelven ; P. boog en breet als voren.

27 - ro

17 Vrolyke drinkende Boertjes, door Kom. Bega; P. hoog

gl duim , breet 1 voet. 28-5
18 i en jongeling houdende een Duif in de hand, door B.

Cafiilione; D. hoog 3 voet, breet 2 voet 7 duim.

8-0
39 Een Italiaans Gezigt met Romeinfe Gebouwen en Fi-

guuren , door Cojla en Ifazo ; D, hoog 1 voet 7 duim ,

breet 2 voet 4 duim. 37 - o
20 Een dito weergaa, door dezelven; D. hoog en breet als

't vorige. 30 - o
21 Een Biddend Mannetje en Vrouwtje met veel bywerk,

door Gcrard Dou; P. hoog 2 voet 2 duim, breet 1 voet

li £ duim. 400 - o
Aa 5 22 Een
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22 Een Pourtraitje van een Jongeling, door denzehen; P.

hoog 7, breet 6 duimen. ioo - o
23 Een Landfchap , Boerenhuis en Figuuren, door Korn.

Dekker $ D. hoog 1 voet 7 duim, breet 2 vo#.
188 - o

24 Hercules en Omphalé , door Trapo de Felicoto ; D.
hoog 2 8 duim\ breet 2 i>cf£ 1 duim. 32-10

25 Een Boere Kermis, voL Figuuren, door Peter Gyfels;

K. hoog 9 dw'ra, breet 1 voet ij dWraK 210 - O
26 Een Rivier-Gezigt met Figuurtjes en ander bywerk,

door Robbert Griffier ; K. hoog 10 duim, breet 1 voet

1 J dw/m. 100 - o
27 Een Gezigt van een Kloofter en meer andere Gebou*

wen in een Stad of Dorp , door J. van der Heyden ,

geftoffeerd met Figuurtjes, door A. van de Velde-, P.

hoog 1 voet 6 duim, breet 1 voet 9 duim. 651 - o
28 Een Meisje in een Nisje, gietende water op Bloemen,

- met meer bywerk, door A. Houbraken-, P, hoog io§
breet 8J, duimen. 242 - o

29 Doode Vogels en ande Wildt, door M. de Hondekoe-

ter \ D. hoog 3 voet 2~ duim, breet 4 voet 1 duim.

124 - o

30 Een Landfchap met Figuuren , Ezels, Varkens , en Gei-

ten, door Karei du Jardyn; D. hoog 1 voet i| duim,
breet 2 voet 6 duim. 735 - o

31 Een Landfchap met Figuuren en Paarden, door den-

zelven', P. hoog 1 voet 7! duim, breet 1 voet 4 duim,

91-O
32 Een oude Vrouwe Tronie met die van haar Dienftmaagd,

door Sotte Kleefi-, ?. hoog lij , breet 5* duim. 46 - o

33 Een oude Mans Tronie , door Philippus de Koning; P.

hoog 2 voet, breet I voet 7J duim. 21-0
34 Daar Heller tot den Koning Ahafueros komt, die haar

den Gouden Scepter toerykt, door Lange Jan ; D.
hoog 4 voet ioj duim, breet 7 voet 5 duim. 700 - o

35 Mozes vinding , zynde tot een wesrgaa van Num, 38,
door H. van Limborgb-, P. hoog 1 voet 5 duim, breet

1 voet l duim* 365 - o

36 Een Man hebbende een Wynroemer in zyn hand, en

een Vrouw een Scholletje, door Frans van Mieris , Se-

nior', P. hoog 1 voet 1 duim, breet 11 duim. 615 - o

37 Een
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*

1:37 Een Vrouwtje kezende de Courant, een Heer toeluif-

terende , en een Knegt in 't verfchiet , zynde een vveer-

gaa, door denzelven; P. hoog en breet ah voren.

615 - o
38 Sufanna met de Boeven, door Willem van Mieris ;zyn-

de top een wecrgaa van Num. 35. P. hoog 1 voet 5 duim,
breet 1 voet 2~ duim. 267 - o

39 Wilde Kruiden, Vrugten, Bloemen, Hagedisfen , Slan-

gen, Muis, en veele andere Infectens, door Abraham
Mignon ; D. hoog 1 voet 9 duim, breet 1 voet 32 duim.

301 - o
40 Een Landfchap met Figuuren, door F. Milée ; D. hoog

2 voet 7I duim, breet 3 voet gi duim. 12 - o
41 Een Landfchap met Figuurtjes, door Momper en J.

Breugel; P. hoog 1 voet 3 Jwww, breet 1 voet 8 dw/'m.

48-0
42 Twee Kindertjes, die Blaasjes maaken, door Cafpar

Netjeher ; P. hoog ro|, breet 8 duimen. 400 - o
43 Een Vrouwtje in *t wit Satyn, door denzelven ; P. hoog

' breet 9 duimen. 2Ö7 - o
44 Een Vrouwtje zittende te Naaijen, door denzelven;

P. hoog nj, breet 8J duimen. 111 - o
45 Een Boere Gezelfchap, door Adriaan van Oflaade; P.

hoog 1 voet $ duim, breet 1 t?oe£ 2 duim. 230 - o
46" Een Winter vol Figuuren, Schaatsryders, Paarden, en

ander bywerk, door IJadc van Oflaade; P. hoog 2 voa
3 du/ra , breet 3 voet 7 duim. 230 - o

47 Een Landfchap met Figuuren, door Gafpar Pousfin;

D. hoog 2 voet 4 dwf'm , breet 3 voet 6 duim. 206 - o
48 Een Paardewet , met Figuuren , Paarden die te water

gaan en ander bywerk, door Paulus Potter; P. hoog 1

voet 5 duim , breet2 voet \ duim. 60J - o
49 Een Landfchapje daar onweer opkomt, met Beeftjes

,

door denzelven; P, hoog n\ , breet 9 duimen.

516 - o
50 Eeu Landfchap met Figuuren en Beeften , door Adam

Pcynaker; D. hoog 3 voet 3 duim, breet 4 votf 2 du/ra.
V 77-o

51 Een dito Landfchap met Figuuren en Beeften, door
denzelven; D. hoog 2 voet, breet 2 vcef 3 dw/m.

17Ó - o
52 Een
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52 Een Landfchapje met badende Nimphjes, door Kome*\
lis Poelenburgb; D. hoog 1 voet i£ duim, breet 1 voet

5 duim. 104 - 01

53 Een dito weergaa , door denzelven; H. hoog en breet

als H vorige. 100 - 6
54 Venus, Adonis, en Cupido, P. hoog 3 voet 8 duim,

breet 3 voet 2 duim. 1035 - O
Nota. Dit Stuk was gekomen uit V Kabinet van

wyten de Heer Burgem. Johan van Schuilenburgh

,

en by deszelfs Verkoping blykt uit de Catalogus

van 't zelve, alwaar dit Stuk Num. 21. voor-

komt , dat
y
t zelve toen verkogt is voorƒ 840 - o

Ziet G. Koet, Catalogus van Schilderyen Qfo ijle

Deel pag. 446.

55 De Ontdekking van Califto, door denzelven-, P. hoog
glduim, breet 1 voet 1 duim. 137 - o

56 Abigaël brengende gefchenken aan David ,door denzei'

ven ; D. hoog 1 voet 3! duim , breet 1 voet ~l duim. „

51 - af

57 Een Harte Jagt, met vier Figuuren, door denzelven;

de Beeften door F. Snyers ; D. hoog 4 voet 4^ duim,
breet 6 uoe* 5 dwwz. 510 - o

58 Een Krygsman in 't Harnas , door Rembrant van Rhyn ;

P. hoog 2 voet, breet 1 i?oe; 7* duim. 66-0
59 Een Bioemftuk , door Coenraad Roepel ; D. hoog 2

voet 11 duim, breet 2 tro** ij duim. 210 - o
60 Een Fruitftuk, door' denzelven; D. hoog en breet als

voren. 275 - o
61 Orpheus onder de Dieren door H. Rottenhamer en J.

Brengel; P. hoog 2 votf 3 duim y breet 3 a;o^ 7 duim,

ico - o
62 Een vrolyk Gezelfchap van Oud en Jong , zeer vol

werk , zinfpelende op y
s Menfchen leven , door Jan

Steen-, D. hoog 2 voet 2~ duim, breet 2 voet 7 duim.

1745 - o
63 Een Dame voor haar Toilet, een Oude Vrouw en Jon-

geling, Kaarsligt, door G. Schalken-, (gaat in Prent

uit door VerkoljejD. hoog 2 voet 4 duim, breet 1 voet

11 Jw/m. 8 to - O
(NB.) De twee bovegem. extra fraatje Stukken,

zyn altans berujlende in het Vorjlelyk Kunjl-Ka-
binet
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binet van zyn Dood. Hoogheid den Heere Prin-

ce Erf-Stadhouder.

64 Een Mannetje in een Nisje, ziende op zyn Horoio-
gie, met veel bywerk, door Pieter van Shngeland; P.
hoog 10 , breit 8 duimen. 560 - o

65 Een Rhyn-Gezigrje, door Herman Sagtleven; P. ho.og

9, breet 7 duimen. 32 - o
66 Een dito wcergaa, door denzelven; P. hoog en breet ah

y
t vorige. 46 - 10

67 Een Lanrfchap met Ruinen , geftolfeert met Figuuren,

door Kornelis Sagtleven; P. hoog 1 voet 11 duim, breet

2 voet 7f duim. 131 - o
68 Een Gezel'fchap van vrolyke Boeren, door H.M.Zorg;

P. hoog 1 vo3i if duim, breet 1 voet y duim. i.r o - o
69 Een Corps de Garde, door David Teniers; K. hoog 1

4 duim, breet I 8 duim. óio - o
70 Een dito weergaa, door denzelven; K. hoog en breet als

9
t vorige. 645 - o

71 Een Chirurgyn een Boer zyn Been verbindende , en
een Oud Vrouwtje daar by (taande , met veel bywerk,
door van Tel; P. hoog 1 voet 9 duim, breet 1 voet 4
duim. 300 - o

72 Vrugten,wild en andere noodwendigheden van Eeten,
een levende Hond,Aap enPapegaay , door Adriaan van
Utrecbt ; D. hoog 6 voet , breet 7 voet 9 duim. 192 - o

73 Een Landfchapje met Figuurtjes en Beeftjes, door A.
van de Velde; P. hoog 8 , breet ioi duimen. 95 - o

74 Een onftuimig Zeetje met Scheepjes, door W. van de

Velde; D. hoog 9, breet ic| duimen. 33 - o
75 Een Battailje, door H. Verfchuuring , P. hoog 1 vost

8f duim, breet 2 voet 2 duim, 31 - 10
76 E-n Jager met een Hond en Wild, door A. de Vols;

P. hoog iel, breet $} duimen. 150 - o
77 Lot met zyn Dogters, door Pieter van- der Werf,

overfchildert door den Ridder A. van der Werf ; P.

hoog 1 voet 5 duim , breet 1 voet 1 duim. 556 - o
78 Lot met zyn Dogters, door denzelven, na den Ridder

A. van der Werf; P. hoog 1 voet 4* duim, breet ï

voet 1 duim. 60-0
79 Een Battailje , door Phil. Womverman , zynde een der

kapitaalfte die van hem bekendt zyn; D. hoog 4 voet

J% duim , breet 7 voet 9 duim. 4575 - o
(NB.)
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(NB.) Bet gem. Stuk , dat in allen deden uitman*

tem en Kunflig is, en zeekerlyk geen of weinig
wcergaa heeft , is altans ook berujlende in 't Vors-
telyk Kunfi-Kabinet van Hoog gem. Heere Prin-

ce Erf-Stadhouder.

80 Een Zeeftrand met Figuuren en Paarden., door denzeU*
' ven\ P. hoog r voet , breet 1 voet i| duim. 370 - o

81 Een Landfchap met Figuuren en Paarden, door denzeU\

ven-, P. hoog i voet 8 duim, breet 1 voet 2 duim.

70-0
82- Een Landfchap met Hout-Sprokkelaars, zynde Rond,

door denzelven; P. hoog 7, breet 7 duimen, 185 - o
83 Een Bachanaal , door Mozes van Uyttenbroek ; D.

hoog 4 voet, breet 6 voet 8 duim. 72-0
84 Een \Vapen-Smederye, met Figuuren, en zeer veel

bywerk , door e^n onbekendt Meejier\ P. hoog 1

9 <3u7'w , breet 2 voet 9 Jwim. 200 - o
85 Een Landfchapje met Geboomte, door Jan Soinjé; P.

hoog 2 voet 10 duim, breet 2 voet % duim. 22 - 10
86 Een Landfchap met Figuuren en Beeften , in de ma-

nier van Berchem; D. hoog 1 voet 7 duim , breet 1

voet 5 duim. 22 - 10

87 Een dito tot een weergaa , door denzehen; D. hoog en

breet als voren. 20 - 10
88 Een Quakzalver, en andere Figuuren, door een goed

Meefier-, hoog 1 voet 2 duim, breet 10J duim.

12 - o
89 Vrolyke Boeren tot een weergaa, door denzelven; hoog

en breet als *f vorige. 13 - q
90 Een Binne-Kuisje met Figuurtjes, na A. van Ojlaade;

hoog 1 voet 7 duim, breet 1 voet 3I duim. 17 - 5

EXTRA CATALOGUS.
91 Een zeer fraay Vrouwe Pourtraiü, in de manier van

van Dyk. 50-10
92 Een dito Pourtrait, in de Italiaanfe manier. 12 - o

93 Nog twee Stukjes, door een onbekend Meefter. 12-5

CA-
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Uit de vermaarde Gallerey van de Prins Tmvulzio. Ver*
kogt den 29. Auguftus 17Ó4. binnen Amfleidam.

Nota. De Schilderyen zyn alle gemeeten zonder baare

Lyften met de voetmaat van 12 duimen
in de voet,

1 TT^EN kapitaal Stuk , zynde een St. JeronimuS, Ie-

,
1t j vensgroote , zittende voor een Crucifix, hebben-

de in zyn Regterhand een Doodshoofd, ter Linkerzy-

, de een leggende Leeuw ; alles zeer kragtig en extraor-

dinair fraay op doek gefchildert , door Guido Reni

,

hoog 83 , breet 59 duimen. 400 - O
2 Bacchus (taande, en Ariadne zittende aan den Oever
van de Zee, zeer fchoon op doek gefchildert, door den-

zehen\hoog 38, breet 31 duimen. 199 - o
3 Een Borftftuk van een Philofoophmeteen Gryze Baard >

ruftende met zyn Hoofd op zyn Regterhand, en met
zyn Linkerhand op een Boek: kragtig en fraay op doek

gefchildert, door denzelven\ hoog 30, breet 24 duimen*

42-0
4 Een Heilige Famielje, Maria zittende met het Kindje

op haar Schoot, ter zyde derzeive St. Catryn en Jo-
zeph, alles zeer uitvoerig en kragtig op paneel gefchil-*

dert, door Gaudenzio; hoog 33, breet 27 duimen.

590-O
5 Een fraay Stuk, verbeeldende de H. Maagd, zittende

met het Kindje in de Armen , aan de Regterhandt ftaat

St. Jeronimus met de Leeuw aan zyn voeten , en aan
. de Linkerhandt St. Sebaftiaan aan een boom gebonden ;

alles zeer uitvoerig op paneel gefchildert , door denzel-

ven; hoog 69, breet 56 duimen. 22-0
6 Chriftus zyn beide Handen gebonden , agter dezelve

ftaan eenige Krygsknegten die Hem ftrengelyk Geefe-
len: de Beelden leevensgroote , halverlyf te zien, zyn-
de kragtig en Meefteragtig op doek gefchildert, door

Cerano-y hoog 38, breet 33 duimen» 245 - o
7 Een
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7 Een St. Paulus met een Glorie van Engelen boven de-

zelve, Meeiteragtig op koper gefchildert , door denzeU
ven; hoog 10, breet 8. duimen. 71-0

8 Een zeer fraay Stukje, verbeeldende Maria met het ilaa-

pend Kindjein haare Armen, ruftende op een Bedje,

het Kindje is van voren en op de zyde te zien, dè
Moeder, ter zyde (taande , halver lyf, zeer attend,

ziende op het zelve ; alles zeer fraay getekend , teder

en kragtig op doek gefchildert, door de Ridder DelCai-1

9 Het Pourtrait van St. Stanislaus Qojlka , zittende voor.

een Crufifix, boven dezelve een Vliegend Kindje met.
een Krans van Bloemen in de Hand, fraay op doek ge-

fchildert, door deJizelven; hoog 40, bree't 29 duimen.

10 Een Zittend Vrouws-Pourtrait, zynde een Knieltuk,

zy ruft met haar Rechterhand op een Boek , voor een

Crucifix, kragtig en fraay op doek gefchildert, door
denzelven; hoog 45, breet 36 duimen. 50 - 10

11 Len Stuk verbeeldende drie Bedelaars ter halver lyve

te zien 5 fpeelende op de Kaart,zeer natuurlyk op doek

gefchildert, door denzelven; h. 23 , br. 36 duimen. 19 - 10

12 De Onthoofding van johannes denDooper, zynde een
, Stuk ryk van Ordinantie en op doek gefchildert, door

Procafino; hoog 36, breet 41 duimen. 21-0
13 Een fraay Kabinetftukje , verbeeldende Maria met het

Kindje op haar Schoot , zittende in een Landfchap by
een Fontein; ter zyde derzelve Jofeph, die het Kindje

zyn Voetjes afdroogt; uitvoerig op paneel gefchildert,

door denzelven; hoog 10, breet 14 duimen. 75-0
14 Daar de Herders komen het Kindje te Aanbidden, zeer

fraay op een kopere plaat gefchildert, door denzelven;

hoog 1 1 , breet 9 duimen. 75 - o

15 Een'Aanbiddmg der Koningen, uitvoerig op paneel ge-

fchildert, door denzelven; hoog 15, breet 12 duimen.

16 Een Cupido die hem zeiven een Boog maakt, aan de
Voeten van dezelve, twee Kinderen, waar van den
eene Lagt en de andere Huilt, houdende den een den
ander by de Arm; zeer fraay van coloriet en teeke-

ning, op dosk gefchildert, door Parmens; hoog 53 ,

ro; hoog 21 , breet 31 duimen. 115 - o

90-0

10 - O

breet 38 duimen, 300 - o
No-
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Nota. Dit Stuk is befchreven , door Karei van Man-
der , Fol. 65. Tweede Bladzyde.

%J Een Stuk, verbeeldende Maria met het Kindje op haai?

Schoot, by dezelve verfcheide Sancrt en SanóYinnen ,

zynde ryk van Ordinantie, kragtig en fraay op doek ge-
• fchildert, door denzelven; hoog 23, breet 18 duimen.

220 - O
18 Een Bergagtig Landfchap, zeer fraay opde'J

voorgrond geftofFeerd , met de vlugt na l

Egipten, op doek gefchildert, door denzei-
\

ven. y 20 - o
19 Twee zittende Vrouwen, in 't midden der

|

zeiven een Schildt met een Lely, op pa- I

neet gefchildert, door denzelven, J
20 Een Stuk met twee Beelden , waar van de eene met

Goude Stof gekleed, verbeeldende de Religie, hou-

dende een Scepter in de eene, en een Olyftak in de an-

dere hand, wordende gekroond met lauwerbladen , al-

les zeer fraay op doek gefchildert ; door den Ridder Mas-*

fimo\ hoog 40, breet 48 duimen, 160 - O
21 En kapitaal Stuk, zynde ryk van Ordinantie, verbeel-

dende de Bruid van Scipio, kragtig op doek gefchil-

dert, door denzelven-, hoog 58, breet 70 duimen.

1.95 - o
22 Een fraay Stuk, waar in verbeeld is, daar Chriftus zit

in
J
t midden der Leeraaren, op doek gefchildert, door

Tintoretto\ hoog 29, breed 42 duimen. 20-0
23 Een Mans Pourtret, halver lyf met twee handen, zeet

fraay op doek gefchildert , door denzelven ;
hoog 39*

breet 29 duimen. 15- O
24 Een fraay Kabinetftukje, waar in Maria, die den doo-

de Chriftus omhelft, zeer fraay op paneel gefchildert,.

door Titiano\ hoog 19, breet 13 duimeu, 1S0 - o,

25 Een dito, zynde een St. Jeronimus in de Woeftyne,
op doek gefchildert , door denzelven; hoog 26, breet

30 duimen. 46 - o
26 Een Pourtrait van de Kardinaal Antonio Trivulzi > zit*

tende met een Boek in de hand, zynde een Knieftuk,

op doek gefchildert, door denzelven ; hoog 45, breet

39 duimen. 50-0
27 Een Mans Pourtrait,zynde een Knieftuk op zyn Spaans

gekleed
; hebbende op zyn Hoofd een Mutz , zeei fraay

op
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op paneel gefchildert , door denzehen; hoog 44, breet

35 duimen. 25 - o
28 Een Stuk , verbeeldende Noach met zyn Huisgezin ,

en het Verbond door de Regenboog in de Lucht, zyn-
de een ryke Ordinantie j en zeer fraay op doek gefchil-

dert, door Pletro da Qortona^ hoog 29, breet 40 dui-

men. 245 - o
£9 Een fraay Kabinetftukje, Verbeeldende Maria met het

Kindje op haar Schoot , onderfteunt door een Glorie

van Engelen, ter zyde der zelve ftaan St. Sebaftiaan,

St. Stephanus, St. Bernardus en St. Anthony, in 't ver-
fchiet een Landfchap met eenige Beeldjes; alles / r

uitvoerig en kragtig op koper gefchildert, door denzei-

ven; hoog 19, breet 15 duimen. 190 - o
30 Chriftus die den Zegen geeft aan Maria, hy is zitten-

de verbeeld in een Glorie . uitvoerig en kragtig op ko*

per gefchildert, door denzelven; hoog 9, breet 15 dui-

men. 60 - o
2 1 Een Landfchap waar in op de Voorgrond een St. Se-

baftiaan gebonden aan een Boom hangende aan zyn
Regterhand, zeer fraay en Meefteragtig op doek ge-

fchildert , door Annibal Caratio ; hoog 28 , breet 24
duimen. 140 - o

32 Een St. Jan met hét Lammetje , zittende in een Land-
fchap, zeer fraay op doek gefchildert, door denzelven\

hoog 28, breet 24 duimen. 165 - o
33 Een zeer fraay en uitvoerig Kabinetftukje, verbeelden-

de St. Catharina met een Kroon op het Hoofdt, deli-

caat op koper gefchildert, door Trevifano ; hoog 9,
breet 7 duimen. 89 - O

34 Een fraay Stuk, zynde een ryke Ordinantie, verbeel-

dende de Begraavenis van Chriftus , Meefteragtig op
paneel gefchildert, door Palma Senior; hoog 22, breet

18 duimen. 105 - o
35 Het Pourtrait van Barbara Trivulzi^ in 't Proviel te

zien, ruftende met de eene hand op de Borft, gekleed

in een Geeftelyk Habiet, zeer fraay op paneel gefchil-

dert, door Lionardo da Vinei; hoog 23, breet 18 dui-

men. 40-0
36 Een dito van de Marquis Francifco Trivulzi , zynde

een Borftftuk, mede zeer fraay op paneel gefchildert,

door denzelvem hoog 20, breet 22 duimen» 30 - 10

37 Een
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37 Een dito, van Paola Gonzaga, met twee Handen, ruf-

tende op een Tafel, zynde een Borftftuk, uitvoerig

op paneel gefohildert, door Qiorgioneda Caftel Franco;

hoog 30 , breet 24 duimen. 40 - 10

38 Een dito van Margareta Trivulzi , zittende op een

Stoel, en ruftende met beide de Handen op een Ta-
fel, zynde mede een Borftftuk op paneel gefchildert,

door denzelven; en hoog en breet als voren. 35 - 10

39 Een zeer fraai Pourtrait met een gryze Baard , gedekt

met een Mezatyne Mutz , hebbende in zyn hand eert

Papier
, zynde het Pourtrait van den Schilder Ambrofi

Figini, door hem zelfs uitvoerig op paneel gefchildert;

hoog 23, breet 21 duimen. 40 - o
40 Een fraay Kabinetftukje , verbeeldende de Krulling van

Petrus, zynde een Ordinantie van vier Beelden, fraay

op een kopere plaat gefchildert, door Polidoor van Ca-
ravaggio; hoog 10, breet 8 duimen. 60 - o

41 St. Franciscus halver Lyf te zien, met de Wonden-
Teekenen in zyn handen , ftaande voor een Crucifix, in

't verfchiet een Bergagtig Landfchap , kragtig op doek

gefchildert, door de Ridder Malos'fo, hoog 30, breet

29 duimen. 24-10
42 Het Labarum Van Conftantinus , op de Voorgrond ziet

men den Keizer knielende , aan dewelke een Kruis in

de Lugt verfcheind , en op de tweede Grond een Le-
gerbenden, zeer fraay en kragtig op doek gefchildert,

door Sarzana; hoog 43, breet 55 duimen. 20 - o
43 Een Zinnebeeldige Hiftorie , verbeeldende een Her-

der, dragende een Schaap om den hals, voor dezelve
legt een Scepter, Kroon &c. zig vertoonende aan drié

Paters Benedictyners, zeer fraay op doek gefchildert*

door denzefven; hoog 47, breet 57 duimen. 44-0
44 Een Stuk, verbeeldende de Aanbidding der Herders ,

zynde Ryk van Ordinantie
, op paneel gefchildert

door denzetven; hoog 30, breet 42 duimen. 43 - .0

45 Het Pourtrait van een Non in
?
t Swart gekleed, met

een Papier in de Hand, zynde een Borftuk, op doek
gefchildert, door denzelven; hoog 2(5, breet 20 dui-

men. 19-10
46 Een kapitaal Stuk, aan de regter zyde zit St. Antonl

met zyn beide Handen opwaards heffende na een Ra-
ve die dezelye Broot brengt, ter linker zyde St. Pau-

Bb 2 k-«
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lus de eerfte Heremiet, hebbende in zyn Regterhand
een Stok en zyn Linkerhand opwaards heffende; in het

verlchiet een Bergagtig Lar.dLehap ; de beide Beelden
zynlevensgroote, zeer fraay geteekend en kmgtig op
doek gefchiidert, door de Ridder Perugino : hoog iio,
breet 88 duimen. 405 - o

47 Een dito Stuk, verbeeldende Batzeba van voren en op
de zyde te zien, gezeten op een Taboret; voor.dezel-

ve ftaat een zilvér Koelvat, agter haar ter regter zyde
ftaat een Dienares met een Spiegel in de Hand, en ter

linker zyde, een dito met een Bakje met kleinodiën;

ter linker zyde van het Schildery is een Vrouw, dra-

gende een kopere Emmer met Water aan haar Regter-

hand , in 'c verfchiet ziet men David, leggende uit een
Venfter, alles zeer fraay geteekend, de Beelden levens-'

groote; helder en fchoon op doek gefchiidert, Joor Ar-
timilia Geniilefcbi; hoog ïoo, breet 84 duimen.
- 500 - o

48 Een dito, verbeeldende Tarquyn enLucretia; ter lin-

ker, zyde van het Stuk is een Moor die het Gordyn van
het Ledikant opfehuift; zynde niet minder geteekend
en gefchiidert , door denzelven

; hoog en breet als H
voorgaande. 1 500 - o

49 Een ftaande Chriftus, omhelzende met zyn Linkerarm
het Kruis , agter .dezelve een Glorie , zeer fraay op
doek gefchiidert, door Califto da Lodi\ hoog 19, breet

28 duimen. 39 - 15

50 Het Hoofd van Chrillus met een Boek in zyn Linker-

hand, en zyn Regtervingers opfteekende; zeer fraay

op paneel gefchiidert , door denzelven-, hoog 21 > breet

27 duimen. 18-10
51 Een doode Chriftus, waar by zitten Maria Magdalena

en Johannes , zeer fraay en Meefteragtig op paneel ge-

fchiidert, door Daniël Crefpi; hoog 8 breet 14 duimen.

50-0
52 Het Hoofd van de Apoflel Johannes levensgroote, zyn-

de- een BorMuk , zeer fraay op paneel gefchiidert

,

door denzelven; hoog 20, breet 16 duimen. 31 - o
53 Een dito van Maria Magdalena levensgroote met een

Doodshoofd in de hand; kragtig op paneel gefchiidert,

door denzelven-, hoog 18|'J breet 14 duimen, 30 - ro

54 Een dito van een Meisje, zeer. fraay op paneel gefchii-

dert,
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dert, door denzelven; hoog 19, breet 10 duimen.

16 - IQ

£5 Een oud Mans Pourtrait aanhebbende een*

Kleed met Bont gevoert, zeer fix op een

paneel gefchiidert, door Pietro Delfa Vec-
chia

; hoog 8 , breet 6 duimen.

56 Een dito Pourtrait met een Mutz op 't

Hoofd, zynde een weergaa , door denzel-

ven; en hoog en breet ah 7
t vorige.

57 Een zeer fraay Kabinetftukje, zynde het Laafte Oor-
deel , op de Voorgrond, ter regter zyde van het SchiJ-

dery ziet men twee Beelden uit de Graven opftaan,

agter dezelve een Engel ; aan de linker zyde eenige

Beelden die van Duivels en Serpenten werden geplaagt,

agter dezelve t>p de tweede Grond de Hel met eenige

verdoen- ZïelëS; boven in de Wolken verbeeld

Chrhtus zittende in een Glorie, in 't midden der Apof-
telen en andere Heiligen; onder dezelve vier Engelen,

-'•blazende op Bazuinen; alles zeer fraay ge'teekend, uit-

voerig e-n- teder op koper gefchiidert, door F. Franchi,

'Anno 1^09. hoog 20, breet 15 duimen. 1010 - 9
Nota. Op 'f gem. Stuk is van de Naam niet duide-

1

; lyk H teezen dan de twee Letters F. F. dat men
- ' meentF. Franchi te zyn &c.

58 Een EorlKrulc van St. Antoni van Padua , zeer fraay

opdoek gefchiidert, door Carlo Gignani ;
hoog 19,

breet 15 duimen. 30-0
59 Een PauluS Bekeering, vallende van het Paard, het

"Beeld leyensgroote , zeer kragtig en fohoon op doek

gefchiidert, door Orazio Ferrario; hoog 75, breet 57
duimen. 40 - o

60 Een óergagtig Landfchap met een Rivier , op de Voor-
grond een Hengelaar, op de tweede Grond eenige Vis-

"ïers die een Schuit op het Land trekken , agter dezel-

ve hooge Gebergtens, op doek gefchiidert, door Gio
Benedetto da Cafligl\one\ hoog 45, breet 57 duimen.

21 - 10
61 De Dooping door Johannes in den Jordaan, uitvoerig

op paneel gefchiidert , door Qclavio Semino; hoog 34,
breet 31 duimen. i£> - o

C% Een Befnydenis van Chriitus, zeer fix op doek gefchil-

Bb 3 dert,
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dert, door Fiamengbino\ hoog 14, breet 10 duimen,

9 - IQ
63 Een oud Man met ee'n Baard, zynde een Borftftuk,

zeer fix en ftout op doek gefchildert , door VaccariQ 9 Se-
nior\ hoog 19, breet 14 duimen, 15-0

(54 Een BergagtigLandfchap, op de Voorgrond geftoffeert

met Kameelen, Paarden, &c. , op paneel gefchildert,

door Bernazzano. 13 - o
65 Een Pot met diverfe foorten van Bloemen , kragtig op

doek gefchildert, door Venezicmo-, hoog 29, bieet 23
duimen. 15 - o

66 Een Stuk, verbeeldende Chriftus biddende in den Hof,
en werd door een Engel verfterkt; op de Voorgrond
leggen drie ilapende Apoftelen ; in 't verfcliiet Judas
met zyn gevolg; zeer fraay op doek gefchildert, door

Morazone\ hoog 59, breet 43 duimen» 20 - 10
07 Een Eacchenaal, waar in een Vrouw op de Voorgrond

half naakt, ruftende op een roode Matras, Bacchus
ftaande voor dezelve, en eenige kleine Zaters, fpee*

lende met een Tyger; op doek gefchildert, door QuieU
mo Carpioni; hoog 19, breet 42 duimen. 25 - ïo

CS Een Heilige Famielje, zittende aan een Tafel by het

Kaarsligt , voor dezelve zit Maria te leezen in een
Boek, alles zeer fraay op doek gefchildert, door JDio-

nigio Fcrmino; hoog 30, breet 39 duimen. 40-0
69 Een fraaije Ordinantie , verbeeldende de Befnydenis

Chrifti, met veel Beelden , zeer fchoon en kragtig op
paneel gefchildert, door Schidone-, hoog 24, breet 17
duimen. 165 - o

70 Een zeer fraai Kabinetftukje , verbeeldende de Geboor-

te van
, Johannes , zynde een Ordinantie van dertien

Beelden, uitvoerig en helder op paneel gefchildert en

wel ge conferveert, door Jacob Basfano;hoog l8f , breet

13 duimen. 100 - o

71 Een Befpotting van Chriftus
,
zynde ryk van Ordinanr

tie, en fraay op doek gefchildert, door denzelven-, hoog

22, breet 9 duimen. 20-0
72 Een Quakzalver op zyn Theater, meteen menigte van

Toezienders voor dezelve : kragtig en flx op aoek ge-

fchildert , door M. Jng. de ld Batailje; hoog 33 , breet

38 duimen. 20 - Q
73 Een
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73 Een Zeeftorm waar in een Schip vergaat , op de Voor-
grond eenige Beelden , zeer fraay j en kragtig op doek

gefchildert, door Montano\ hoog 30, breet 52 duimen.

20 - o

74 Een Zinnebeeldige verbeelding, daar Jupiter, Phebus
en Juno zitten in de Wolken ; op de Voorgrond Cha-
ron met de Boot, en andere Beelden, op doek geichil-

dert , door Jan Baptifta Crefpi. 18 - 10

75 Een Pourtrait van een Dienftmeid, zynde een Roift-

ftuk, van voren te zien; fraay op doek gefchildert,

door Caravaggio; hoog i6~, brëet 11 duimen, 20 - JO

76 Een Bergagtig Landfchap geftofFeert met Beeldjes en

Beeften , uitvoerig op doek gefchildert , door BaraZZa-
no, hoog 16 , breet 31 duimen. 15 - o

77 Eén Vrouwe Pourtrait
, zynde een Borftftuk , zeer

fraay op doek gefchildert > door Gio Batta del Sok ;

hoog ip, breet .15 duimen. 19-0
78 Een ftervende Lucretia , op paneel gefchildert , door

Carlo Lotti. 10 - o
79 Een Duif hangende aan zyn Poot tegens een Rotz; flx

en kragtig gefchildert op doek; door Rofa\ hoog 30,
breet 18 duimen. 13 * 10

80 Een fraaije en Ryke Ordinantie, zynde de Geneezing
van den Geraakte, kragtig en uitvoerig op paneel ge-

fchildert, uit bet School van Rapbael ; hoog 12, breet

16 duimen. 70-0
81 Diana die een Nimphje opneemt, en Ganimedes zit-

tende op een Arend met de Blixem in de Hand, zeer

fraay op doek gefchildert, uit het School van Gêido ;

hoog
f

breet 20 duimen. 10 - 10
82 Het Hoofd van Chriftus zeer fraay op doek *)

gefchildert , door denzelven\hoog 27, breet

23 duimen. L 20 - 10
83 De Samaritaanfche Vrouw by de Put, op

f
J

doek gefchildert , door een oudt Italiaans
j

Meejler hoog 30, breet 37 duimen. J

84 Een St. Jeronimus met de Leeuw , zittende

'

in een Landfchap , op paneel gefchildert;

door dito oud Meefter; hoog 1 2,breet 8 duimen.

85 Een dito , zynde de Aankomfr, der Drie

Koningen by het Stalletje van Bethlehem,

op doek gefchildert, door denzelven.

Bb 4 86 Ken
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86 Een befneeuwde Winter, op de Voorgrond ^
geftuffèert met Beeldjes, op doek gefchil-

|

dert, door dito oudt Meejler als voren. > 34 - O
£7 Een ftervende Cleopatra, kragtig op doek

|

gefchildert , door denzelven. J
88 Het Pourtrait van den Veltmaarfchalk Trivulzi, Anno

1188. ftaande met een Staf in zyn Hand, op koper ge-

fchildert, meede door een oudt Italiaans Meejler-, hoog

29, breet 16 duimen. 15 - 5
JB9 Een Bergagtig Landfchap, zeer fraay, op de Voor-

grond de Triumph van Bacchus, rydende op een Bok,
onderileund en verzeld door eenige Bacchanten en an«?

dere Beelden, zeer fchoon van Coloriet en op doek ge-

fchildert, door Nicolaas Pousjïn
; hoog 29, breet 57

duimen. 76-0
90 Het Pourtrait van den Kardinaal Antonio Trivulzi , zit-

tende met een Brief in de Hand; zynde een Knieftuk,

op doek gefchildert, door Bourdon-, hoog 43 , breet 39
duimen, 28 - o

91 Een extra fchoon Stuk, verbeeldende of genaamt Ve-
nas Lufthof, zynde een Ordinantie van 24 Beelden,

zoo Heeren , Dames als vliegende Cupidootjes , ter

regter zyde ziet men een Fontein van Venus,fpringen-*

de het Water uit haare Borften: in de Bak van dezel-

ve zitten twee Cupidootjes en een Paauw : op de twee-
de Grond ziet men den ingang van een Palleis: alles

zeer fchoon en fraay geteekent en uitvoerig op koper

gefchildert, door Petrus Paulus Rubbens; hoog 25^
jbreet 35 duimen. 2960 - o*

Nota. Deeze veorfz. Ordinantie gaat twee maal in

Prent uit, waar van de eene in twee Bladen in

bout gefneden is , door C. Jeger , en de ander

ftleinder formaat in koper gegraveert , door P.

Clouwet, Zynde deeze wel de naajle die by dit

Schüdery komt,

92 Een fraay Stuk , verbeeldende een Fruit en Groen-
vrouw, zittende op de Markt, en een Prins vertoond
haar een Pourtrait; voor dezelve Haat een oud Man
Grimlagchende : de Beelden zyn levensgroote , zeer

fïasy en uitvoerig op doek gefchildert , door Lange
Pier, en is zo goed als van deè*s Meejler bekend is-, zyn-

de hoog 45 , breet 36 duimen. 145 - o

93 Ja-
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£3 Judith hebbende in haar Linkerhand het Hoofd van Ho-
lofernes, en in de Regteihand een brandende kaars,

naaft dezelve een oude V
r

rouw met een Zak in de hand,

zynde een Knieftuk, kragtig en fraay op paneel ge-

fchildert , door Jacob Jordaans; hoog 41 , tfreet (jdui«

men. . 60-0
p4 Een leggende Venus , welke befpiet word duor een Sa-

ter, ter zyde der zelve ftaat Kupïdo en een Viandr-

je met Vrugten, en in 't verfchiet een Landfchap: al-

les uitvoerig en delicaat op koper gefchildert ,door Rot-

$enbamer en Breugel, hoog 10, breet 14 duimen.

91-0
95 Een zeer fraai Stuk

,
zynde een Zinnebeeldige Ordi-

nantie , daar de Dood Triumpheerd tegens alle Staaten

en Gtflagten van Menfchen, en de Tydt die ajle we-
zentlyke zaaken verflyt : verder ziet men de Dood
Triumpheeren over alle Geflagten van Dieren , komen-
de uit een Bofch, en in 't verfchiet ziet men veelerlei

foorten van Visien uit de Zee komen ; zynde ryk van
Ordinantie, en alles uitvoerig op koper gefchildert ,door

Joanoi.de F<uiueete Breugel) breet J5, hoog 21 dui-

men. 190 - o
96 Een zeer fraay en kapitaal Landfchap, op de Voor-

grond rykelyk Geftoffèert met Heeren en Dames, zp
te Voet als te Paard: op de tweede Grond een Weide
met verfcheide-Beeften, en in 't verfchiet een Dorp >

zeer natuurlyk en uitvoerig op doek gefchildert, door
denzeiven; hoog 62, breet 37 duimen. 150 - 9

97 Een aangenaam Land-Gezigt, verbeeldende een Koorn-
oogit, op de Voorgrond zeer ryk .geftofFeert met Boe-
ren , Boerrinnen en Wagens , befpannen met drie

Paarden , verder een Kafteel leggende in zwaar Ge-
boomten, en in 't verfchiet hoog Gebergten , door den»

zeiven; boog en breet, en niet minder als 't voorgaande.

170 - o
98 Een fraay Land- en Water-Gezigt , geftof-'

feertmet veel Schuiten, Scheepen en Beel-

den, alles uitvoerig en delicaat op paneel

gefchildert, door denzelven;hoog 10, breet

14 duimen.

99 Een dito Dorp-Gezigt, geftoffèert met een

Bb 5 mee-
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meenigte Beeldjes, Wagens en Paarden, en
.in 't verfchieteen opgaande Weg langs een
Vaart met Schuiten, door dcnzelven\hoog en
breet als H vorige.

100 Een Porceleine Pot metdiverfe foorten van Bloemen,
uitvoerig op koper gefchildert, door denzelven; hoog
20, breet 15 duimen. 31 - O

101 Een Bergagtig Landfchap, zynde eene Maanefchyn

,

met een Rivier en verfcheide Schuitjes met Visfers

,

die de Netten ophaalen, zeer Natuurlyk op panneel

gefchildert, door Momper en Breugel\ hoog 24, breet

38 duimen. 22-0
102 Een fraay Bergagtig Landfchap, op de"

Voorgrond zeer ryk geftoffeert met Hee-
ren te Paard en te Voet : op de tweede
Grond een Kafteel , {taande in \ Water

,

en in 't verfchiet hoog Gebergte; zeer na-

tuurlyk en uitvoerig oppaneel gefchildert, \- 48
door dezehen ; hoog 23 , breet 36 dui-

men.

J03 Een dito, zynde een weergaa, door de-

zeiven ; en dus hoog en breet , en niet min-

der gefchildert als 't voorgaande.

104 Een dito Landfchap, öpde Voorgrond geftoffèert met
eenige Srruik- Rovers , die een Boer Spoeljeeren, uit-

voerig op paneel gefchildert , door dezclven ; hoog

23 , breet 36 duimen. 25 - o
105 Een dite weergaa, op de Voorgrond geftoffeert meE

Heidinnens , die aan een Boer goeder Geluk zeggen

:

verder eenige belaaden Muil-Ezels , door dezilven ;

hoog en breet als 't voorige. 21 - o
106 Een dito Landfchap met zwaar Geboomten , geftof-

feert op de Voorgrond met eenige Heeren te Paard

;

en verder, een Herder met Schaapjes en eenige be-
laade Muil Ezels; alles zeer natuurlyk op paneel ge-
fchildert, door dezehen; hoog 20, breet 23 dui-

men. 22-10
107 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Tafel, op de-

zelve een Paftey , een Porceleine Schotel met een
Kreeft, een Zilvere Drink-Kan, een Goude Beker en

diverfe Vrugten, zeer uitvoerig en Natuurlyk op doek
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gefchildert, door Joban de Heem', hoog 39 , breet 54
duimen. 66 - o

ipS Een dito, zynde de' Tafel overdekt met een groen

Kleedt, op dezelve een Kreeft , Schotels met Vrug-

ten, een Goude en Silvere Schaal en Drinkbeeker,

zeer kragtig en fraay op doet gefchildert, door aenZel-

ven\ hoog 39, breet 45 duimen. 70-
IQ9 Een oudt^Man met een Baard, zynde een Borftftuk,

hebbende een Mes in de hand, zeer kragtig op doek

gefchildert, door Rembrandt ;
hoog 38, breet 25 dui-

men. 22 - o
110 Een oud Mans Hoofd met een Baard, kragtig op doek

gefchildert, door denzelven; hoog 25 breet 20 duimen.

20 - Q
111 Vyf Stuks, zynde Einnehuifen met Boeren en Boe-

rinnen, verbeeldende de Vyf Zinnen, ryk van Ordi-

nantie, en fraay op paneel gefchildert, door Ijaak van
Oflaaden\ ieder Stukje is hoog 10, breet 14 duimen.

C\
' '

195 - o
112 Een Stuk , verbeeldende Herodias 9 danfende voor

Herodes om 't Hoofd van Johannis den D>oper te ver-

krygen: een Ordinantie van veel Beelden; in 't ver-
fchiet ziet men de Onthoofding van Johannis : zynde
uitvoerig op paneel gefchildert , door F. Francks ; hoog
21, breet 31 duimen.

;
59 - 15

1 13. Een Afneeming van 't kruis, by dezelvsn Maria, Mag-
dalena enjohannes, in

:

t verichiet de Stad Jerufalem,

uitvoerig op paneel gefchildert, door Lucas van Ley~
den\ hoog 38, breet 30 duimen. 17 - o

114 Een Stuk, veibeeldende Adam en Eva in 't Paredys,
by dezelve verfcheide Beeften , uitvoerig op paneel

gefchildert, door Alben Durer; hoog 23, breet 32
duimen. 20 - - o

|I5 Een zeer fraay Stukje, zynde een ryke Ordinantie ,

verbeeldende de Aanbidding der Koningen, uitvoerig

op paneel gefchildert, door Franciscus Franken; hoog
20, breet 2 1 duimen. 100 - o

116 Een Keukenftuk met veel Beelden, Vlees, Visfchen,
Wildt en Groente; op de tweede Grond zit de Ry-
ke Man aan Tafel; kragtig en helder op doek gefchil-

dert, door Joacbim Uyteïvqal; hoog 24, breet 38 dui-

m, 70-0
117 De
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117 De Goude Regen by Danaë, zeer uivoerïg Dp koper

gefchildert, door Spranger. 15 - O
118 Een Tafel, waar op een Fles met diverfe foorten van

Bloemen ttaat: kragrig en uitvoerig op paneel gefchil-

dert, door Pater Zegers\ hoog 28, breet 20 duimen.

30-0
119 Een Fies met Bloemen en Kapellen , uitvoerig op ko-

per gefchildert, door denzelven, hoog 14, breet 11
duimen. 20 - iq

Ï20 Een Binnenhuis , waar in een Boer zit te Rooken ,

en verder.eenige Meubelen, uitvoerig, op paneel ge-

fchildert, door Kornelis Sagtleven\ hoog 10, breet 13
duimen. 120 - Q

121 De Predicatie van Jobannes in de Woeftyne, zeer

fraay op doek gefchildert; door Hans Jordaans ;
hoog

22, breet 30 duimen. 120 - IQ

122 Een bergagtig Landfchap, op welkers Voorgrondt Jo-
hannes zyn Predicatie aan 't Volk doedt: zynde een
ryke Ordinantie op doek gefchildert , door denzei*

ven', hoog 19, breet 27 duimen. 130 - ia
123 Een Dooping doorjohaunes aan dèn Jordaan, op paneel

gefchildert, door denzelven; hoog 15, breet 39 dui-

men. 18-0
124 De Hiftorie van Tobias , in een bergagtig Landfchap-

verheelt, en op doek gefchildert, door Paulus Bril\

hoog 25, breet 34 duimen. 23 - IQ
125 Een dito met de Emausgangers , zynde een weergaa

van, en hoog en breet ais
7
t vorige-, door denzelven.

24 - p
12Ó Een bergagtig Landfchap, op de Voorgrond geftof-

feert met Harten en Rheè'n ; zynde op paneel gefchil-

dert, door denzelven. 15 - ia

127 Een dito fraay bergagtig Landfchap, op de Voorgrond
geftofFeert met de Hiftorie daar Chriftus verzogt word
van den Duivel, uitvoerig op koper gefchildert, door

denzelven; hoog 9, breet 13 duimen. 19 - q
128 Een Gezigt van een Stadt geleegen aan*

een Rivier met Scheepen, natuurlyk op
paneel gefchildert, door Kornelis Wtering\
hoog 12, breet 18 duimen.

S29 Een dito van de Stad Antwerpen, van de Y

Overzyde van de Schelde te zien , met
een
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een Land-Battaille op de Voorgrond, door I

denzelven; zynde een weergaa van Hvoor- I

gaande. J
130 Een Stuk , verbeeldende een Harte Jagt, zeer ftont

en fix op doek gefchilder, in de manier van Snyers;

hoog 22, breet 37 duimen. 18 - 10

*#>©««>©<«*©:@<«^
EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Verkogt in WiiTel-Geldt, den ir. April 17Ó5. aan 't Hotel-

van Zyne Hoogh. den Heere Prinee van Ruben-
prez, binnen Bïustel.

(NB.) De Maat der Schilderyen is volgens de Franfe
voetmaat.

DE ITALIAANSCHE SCHOOLK

1 TT^EN uitmuntend Stuk, verbeeldende, de Heilige

JtLt Maagd, onderwyzende het Kindt Jezus in 't Lee^
zen, door Carlo Maratti, opdoek; hoog. 25, breet lp
duimen. 1400 - ö

2 De Heilige Maagd met het Kind Jefus en verfcheide

Engelen, door denzelven, op doek; hoog 46, breet 35
duimen. 250 - O

3 Het Gefprek van Chnftus met de Pharifeën , door Pau$
Veronees, op doek; hoog 34, breet 73 duimen.

700 - O
4 D'Aanbidding der Herders te Betlehem^ door denzeh

ven 9 op doek', hoog 35, breet 27 duimen. 240 - q
5 De Geboorte Chrifti, zeer fchoon, door Solimene 9 op

doek ; hoog 53 , breet 44 duimen. ' 480 - a
6 Maria met het Kind Jezus op haar Schoot, door den*

zeiven, opdoek; hoog 23, hreet 27 duimen. 270 - o
7 Maria op haar hand leunende, met het (kapende Kind

Jezus by haar, door Guido Rbeeni, op doek.; hoog 27,
breet qö duimen* 350 - o

3 Een
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8 Een Stak met levensgroote Figuuren, door denzoivén^
op doek; hoog 47, .bi eet 50 duimen. 40-0

9 Een dooide Cnriitus, met twee Engelen daar by, door
Jacomo Basfan , opdoek; hoog 18, breet 16 dunnen.

80-0
10 De hefnydenis Chrifti, door denzelven, op koper; hoog

16, breet 13 duimen. 75 - o
11 Een Ste. Veronica, door denzelven, opdoek; hoog 14

9

breet 11 duimen. 72-0
12 De Verryfenis Chrifti, zynde een Schetz, door denzeU

ven, op doek; hoog 19, breet 15 duimen. 21 - o

13 De verlchyning van de Heilige Maagd aan St. Domini-
ons * door Dominiquin, op doek; hoog 20, breet 16
duimen. 35 - o

14 Twee dito's, zynde Battailles, door Jacomo Bourgon-

jon, op doek; hoog 16, breet 25 duimen. 206 - O
15 Twee dito's, zynde Figuuren half Lyfs, door MoreU

li, op doek-, hoog 38, breet 21 duimen. ±50 - o
16 Een Stuk met levensgroote Figuuren, door denzelven;

op doek;_hoog 29 > breet 28 duimen. 46-0
17 Twee ovaale Stukken s verbeeldende een , de Martili-

iatie van St. Sebaftiaan: en d'ander, Chriftus, die den
Geraakte geneeft, in Landfchappen van Glaude Lore*-

nois ;
zynde de Figuuren door een groot Italiaans Mcef*

ter, opdoek; hoogleder 17 , breet 23 duimen. 590 - o
18 Twee dito's, zynde een, Sr. Francifcus, die de Kruis-*

wonden ontvangt; en d'ander St. Bruno , door Salva*

tor RoJa r op doek; ieder hoog 16, breet 41 duimen.

85 - o
19 Een St. Petrus in berouw , doör een groot Italiaans

Meefier 9 op doek; hoog 36, breet 27 duimeu.

,339 ~

20 Twee dito's , verbeeldende de Liefdaadige Romyn ,

door gelyk Italiaans Meefier , op doek; hoog 51, breet

36 duimen. 68-0
21 Drie Platfond-Stukken , zynde Hiftorien uit de Meta-

mo'rpholls , door dito Italiaans Meefier , op doek; ieder

hoog 49, breet 36 duimen. 82- O
22 Een- fraay Landfchap met Figuuren, door een gelyk

Italiaans Meefier als voren, op doek; hoog i (5, breet

41 duimen. 62 - o

23 Twee
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33 -Twee Landfchappen , mede door een Italiaans Meef-
ter , op doek; hoog 36, breet 43 duimen. 22-0

24 Een Landfchap met Figuuren, in de manier van Afr-

cbel Angelo de la Battaille, op doek; hoog 18, breet

34 duimen. 33 - o
25 Een Heilige Famielje, in de fmaak of manier van Car*

lo Cignani, op doek; hoog 20, breet 20 duimen.

90-0
26 Mozes uit 't Water getogen wordende, in de manier

vanTitiano , op doek; hoog 15, breet 23 duimen.

37-o
27 Maria met 't Kind Jezus en twee Engelen , in de ma-

nier van denzelven, op paneel; hoog 14, breet 18

rraen. 24 - o
28 Een fraay Stukje met drie Kindertjes , in de manier

van A. Caratz, op doek; hoog 8, baeet 6 duimen.

2p Vier Stukken, zynde Hermiten in devotie, in de ma-
nier van Paul Veronees, op doek; hoog 23, breet 16
duimen. 35 - o

30 De Geboorte Chrifti, in de manier van J. Basjan, op
doek; hoog 27, breet 38 duimen. 22 - o

31 Een fraay Stukje, zynde Jofeph, welke het Onkuifche
Wyf van Potiphar ontvlugt, uit de Italiaanfcbe Scboo*

le, op koper; hoog 12, breet 16 duimen. 75-0
32 Een St. Anthonie met Kind Jefus , uit dezelve Schoo-

le; op doek; hoog 35, breet 28 duimen, 68 - o
33 En St Francifcus, uit dezelve Scboole, op doek; hoog

27, breet 22 duimen. 58-0
34 Een Heilige Famielje, uit dezelve Scboole, op doekt-

rondt formaat, hoog 34 duimen. 35 - o
35 Een Chrillus Reeld, uit dezelve Scboole, op doek;hoog

22 , breet 17 duimen. 10 - 15
36 Maria met het Kind Jezus, uit dezelve Scboole, op doek*^

hoog 37, breet 30 duimen. 10 - 10

37 Een St. Agnes, uit dezelve Scboole, op koper, hoog 6,
breet 4 duimen. 10 - o

38 Een Landfchap met Figuuren, uit dezelve Scboole, op
doek; hoog 35, breet 49 duimen. 33 - o

39 Een Gezigt van Venetien, door Fitelli, op doek; hoog

34, breet 14 duimen. 27-0
40 Ee*n
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40 Een Stuk met Ruinen, door Garolly , op doek ; hoog-

29, breet 36 duimen. 18 - o

DE VLAAMSCHE SCHOOLE.

41 Een kapitaal Stuk, zynde een Dans van Boeren, ne*:
'

vens een menigte van andere Figuuren, extra ryk van
Ordinantie, en uitmuntend geichildert, door David
Teniers, op doek; hoog 43, breet 96 duimen.

4130 - o

42 Een Boere Galtmaal, daar eenige aan de Tafel zitten,

terwyl andere Dansfen en vrolyk zyn , door denzd*
ven, op koper ; hoog 22, breet 31 duimen. 2Ó00 - O

43 Een Corps de Guarde met verfcheide Figuuren, zeer

fchoon, door denzelven, op paneel; hoog 22, breet

35 duimen. 1540 - o

44 Twee dito's, zynde Boere-Vreugden , zeer ryk van
Ordinantiën, en in alles extra fchoon, door denzelven,':

op doek;' hoog 16 , breet 35 duimen. 1910 - o

45 Een ditofraay Stuk, alwaar op de Voorgrond zig ver-

toond, een Man die een Snaphaan fchoon maakt*, en
voorts op de Agtergrond ziet men een Smits-Winkel

met vier Figuuren, en verder bywerk, door denzeU'

ven, op paneel; hoog2i, breet 29 duimen. 500 - o
46 Een Stuk, verbeeldende een oud Man, die Hoenderen

&c. te eeten geeft , zeer kunftig, door denzelven , op
paneel; hoog 14, breet 14 duimen. 310 - o

47 Een Kroeg met Rookende Boeren, door denzelven,

op paneel; hoog 15, breet 20 duimen. 300 - o
48 Een dito Kroeg met Boertjes die Rooken, door denzel-

ven, op doek; hoog *4, breet 17 duimen. 185 - o

49 Een klein Stukje met Rookende Boertjes, door denzei**

ven, op paneel; hoog 6, breet 4 duimen. 150 - O

50 Een fraay Stuk , zynde de Befnydenïs , dooi D Tenierï

gefchildert na J. Basfan , op doek; hoog 2* , breet 27
duimen. 460 - o

51 Een Stukje, verbeeldende Werklieden bouwende aan

een Stadt, door denzelven, na Basjan, op paneel ;hoog

6, breet 11 duimen. 250 - o

52 Een dito, zynde een oud Man die op de Fluit fpeelt,,

en meer andere Figuuren en bywerk ? door denzelven,

na
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fta Scbiavoni, op paneel; hoog 7, breet 11 duimen.

102 - o
53 Een Stuk, vertoonende een Concert, door D. Tcniers

gefchildert, in de manier van Titiaan, op doek; hoog

19, breet 22 duimen. 108 - o
54 Een extra fraay Landfchap, door denzelven, op doek;

hoog 27, breet 50 duimen. 260 - o
55 Twee ichoone Landfchappen met Figuuren en Schaa-

pen, door denzelven, op doek; hoog 27, breet 21 dui-

56 Twee dito Landfchapjes , door denzelven, op panee~

57 Een Landfchap met Figuuren , door denzelven , op doek ;

hoog 17, breet 26 duimen. 57 - O
58 Een dito Landfchap met Figuuren, door denzelvtn, op

doefc; hoog 27, breet, 21 duimen. 28 - o
59 Een klein Landfchapje , door denzelven , op paneel^

hoog 9, breet 12 duimen. 24 - 10
60 De Heilige Maagd met St. Antonie by haar, door , of

in de manier van denzelven , op paneel; hoog 28 , breet

28 duimen. 36 - o
61 Een Boertje, floppende zyn Pypje, mede door, of hi

de manier van denzelven, op koper; hoog <5, breet 4
duimen. 20-0

62 Twee Stukken, zynde nette Schetzen, waar van een
verbeeldt; de Roof der Sabynen ; en d'ander , den Qgr-
log der Sabynen tegen de Romeinen; zynde in allen

deelen zeer fchoon, door Pieter Paulus Rubbens, op
paneelen; hoog 21 , breet 32 duimen. 24CO - o

63 Een uitmuntend Stuk, verbeeldende: de Verfchyning

van ons Heer aan Ste Therefia, welke de Verlosfing

van een Ziel uit 't Vagevuur verkrygt, door denzel-

ven
t
op paneel; hoog 24, breet 18 duimen. 760 - o

64 De Afneeming van 't Kruis , zynde het Model van het

beroemde Stuk in de Lieve-Vrouwe Kerk te Antwer-
pen, door denzelven, op paneel; hoog 25, breet 18
duimen. 510 - o

65 Het Pourtrait van Rubbens met de Hoed op 't hoofd

,

door hem zelfs gefchildert, op paneel; hoog 23, breet

17 duimen. 300 - o
€6 Een fraaije Schetz, zynde St. Ignatius, die een Bezee-

men. 185 - o

Cc ten*
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tene geneed, door denzelven, op paneel', hoog 29,
breet 18 duimen. 300 - o

67 Een fchoon Stuk met vyf Figuuren, door denzehen
,

op paneel; hoog 18, breet 24 duimen. 180 - o
6S Een Schetz, verbeeldende Cnriftus aan 't Kruis, door

denzelven, op paneel ; hoog 39, breet 28 duimen.

50-0
69 Een Battailje, zynde mede een Schetz, door denzei-

ven, op paneel'', hoog 10, breet 18 duimen. 31-0
70 Een Schetz, verbeeldende een Attacque op*

een Brug, door denzehen, op paneel; hoog

13, breet 17 duimen. _
71 Een dito Schetz, zynde een Battaille, uit* *

"

de Se/;oo/ van Rubbens, op £jnee/;hoog 12,
breet 17 duimen. J

72 De Hemelvaart van Maria, mede mzê Je 5^oo/ van den-

zeiven, op paneel; hoog 21, breet 15 duimen.

76-0
73 De Roof der Sabynen, zynde een Schetz, in de ma-

nier van Rubbens, op papier; hoog 22, breet 32 dui-

men. 60-0
74 Een dito Schetz, verbeeldende het Vagevuur, mede in

de manier van denzelven, op pantel; hoog 16, breet

13 duimen. 50-0
75 Twee dito's , zynde een, een Mans en Vrouwe Pour-

trait, insgelyks in de manier van denzelven , op panee-

ien; hoog 80, breet 44 duimen. 38-0
76 Een extra fchoon Vrouwe-Pourtrait,door Antbony van

Dyk, op paneel ; hoog 26, breet 21 duimen.

260 - o
77 Een dito Mans-Pourtrait , door denzelven, op paneel;

hoog 27, breet 31 duimen. 50-0
78 Het Pouitrait van een Kind, houdende een Bel in de

hand, door denzelven, zeer fraay, op doek; hoog 45,
breet 34 duimen. 100 - o

79 Een Mans-Pourtraitje , door denzelven , op doek ; hoog

17, breet 13 duimen. 30 - O
80 Een fraaije Schetz , verbeeldende de Martilifatie van

een Heilige, door denzelven, opdoek; hoog 39, breet

32 duimen. 110 - o
Si Een dito , zynde Maria met het Kind Jezus, door den-

zelven,
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zeiven, op paneel-, hoog 16, breet 10 duimen.

55 - o
82 De Aanbidding der Herders ,

zynde mede een Schetz ,

door denzelven, op paneel', hoog 15, breet 10 duimen.

45 - o
83 Een dito, zynde Chriftus , met diie Engelen, door

denzelven, op paneel; hoog 13, breet 10 duimen.

27-0
84 Een St. Francifcus , mede een Schetz , door denzelven ,

op doek; hoog 21 , breet 15 duimen. 48-0
85 Een dito Schetz, zynde Judith, die het Hoofd van Ho-

lofernus afhouwt, door denzelven, op paneel; hoog 15,
breet 12 duimen. 32 - o

86 Een Chriftus aan 't Kruis, met verfcheide andere Fi-

guuren daar by ; zeer fraay in de manier van gem. van
Dyk, omkoper; hoog 20, breet 15 duimen, 50 - o

DE HOLLANDSCHE SCHOOLE en ANDERE.

87 Een uitmuntend Stuk, verbeeldende het zo genaamde

Katte-fpel, of daar na de Kat getrokken wordt, opge-

vult met Figuuren, en voorts een extra fchoon Land-

fchap, zynde in allen deelen een Meefterftuk vanP/;/-

lip IVouvjerman, op doek, hoog 24, breet 36 duimen.

4500 - o
88 Een dito fchoon Stuk, zynde een Plundering, ryk van

Ordinantie, door denzelven, op paneel

;

hoog 19, breet

24 duimen. 900 - o

89 Een Stukje, verbeeldende de Bruiloft te Kana tri Gali-

lea, extra fraay en uitvoerig, door H. Roltenbamer ,

op koper; hoog 14, breet 21 duimen. • 670 -

90 Een dito fraay Stukje, zynde een Vrouwtje met een

brandende Kaars in de hand, zeer kunftig en uitvoerig,

door Frans van Mieris> op paneel, hoog 16, breet 19
duimen. 430 - o

91 Een dito Vrouwtje , zittende met een Kindtje , dat met
een Hoepeltje fpeelt, voor haar : en in 't verfchiet of

agter ziet men door de opening van een Deur, een
Man in een Kamer, door denzelven , op doek ; hoog
1 1 , breet 8 duimen. 400 - o

92 Een Nagt-ftukje , waar in een Vrouwtje, die van een

Cc 2 Meisje
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Meisje Geld ontfangt, zeer uirvoerig, door dénzelven]

op paneel •, hoog 9, breet 8 duimen. 165 - O
93 Een Fruit-Vrouwtje , zeer fraay, door, of in de ma-

nier van dénzelven, op paneel; hoog 8, breet 7 dui-

men, 48-0
94 Een Hermietje in Penitentie, mede zeer uitvoerig,

door, of in de manier van dénzelven, op paneel ;
hoog

13, breet 15 duimen. 52-0
95 Een Gryfaard, houdende een Boek in de hand, extra

uitvoerig gefchildert, door Gerard Dou, op paneel,

hoog 9, breet 6 duimen. 105 - O
96 Een zeer fraay en aangenaam Landfchapje met Beeft-

jes, door Adriaan van de Velden , op doek-, hoog 6,
breet 5 duimen. 460 - o

97 Een dito fraay Landfchap met Figuuren en Schuitjes,

door Jan Breugel, (anders den Fluwelen) op paneel;

hoog 19, breet 28 duimen. 410 - o

98 Een dito plaifant Landfchapje met Figuuren , door den-

zeiven , op koper; hoog 9, breet 14 duimen, 300 - O

99 Een klein Landfchapje , door dénzelven, op paneel,

hoog 4, breet 6 duimen. 100 - O
100 Een dito Landfchapje, door dénzelven, op koper

\

hoog

52 , breet ~l duimen, 86 - o
101 Een zeer natuurlyk Wintertje , door dénzelven, op

paneel; hoog 9, breet 12 duimen,. 80-0
102 Een fraay Landfchap, door denzelven;en daar in ver-

beeldt: de Heilige Maagd met 't Kindt Jezus en twee
Engeltjes, door Vaubal, op paneel

; hoog 18 > breet 24
duimen. 245 - O

103 Een kapitaal uitmuntend fchoon Stuk, verbeeldende

de Vrouw van Overfpel befchuldigt, door Nicolaas

Pousjïn, op doek;hoog 36, breet 49 duimen. 1040 - O

104 Een dito fraay Stuk, zynde Apollo en Midas, met
meer andere Figuuren , door denZelven , op doek ;

hoog 45, breet 59 duimen. 370 - O
105 Bacchus en Ariadne, nevens verfcheide andere Fi-

guuren, zeer fraay, door Ant . Coypel , op doek ;hoog

27 , breet 32 duimen. 205 - O
106 Twee dito's, zynde Landfchappen met een menigte

Figuuren, door Michau, op paneel; hoog 15, breet

23 duimen. 310 - o

107 Twee
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107 Twee dito Landfchappen met Figuuren , door denzel-

ven, op paneel; hoog 12, breet 17 duimen* 281 - o
108 Twee dito ryk geftoffeerde Landfchappen , door den-

zeiven, op paneel; hoog 12, breet 17 duimen.

240 - o
iop Twee dito's, zynde mede Landfchappen met Figuu-

ren en Beeften geftoffeert , door een groot Meefler , op
doek; hoog 17, breet 34 duimen. 260 - o

120 Een ituk met differente foort van Vrugten, extra fraay

en uitvoerig, door Abraham Mignon, op doek; hoog

29 , breet 24 duimen. 320 - o
111 Een kapitaal Stuk, verbeeldende Job , zittende op de

Mifthoop, en geplaagt door zyn Vrouw , zeer fchoon,

door Franciscus Milée, op doek; hoog 66 , breet 80
duimen. 110 - o

112 Een Stuk, verbeeldende, daar de Jooden Danfen om
het Goude Kalf, door denzelven, op doek; hoog 15;
breet 20 duimen. 55 - O

113 Een fraay Mans-Pourtrait , door Rembrant vanRhyn,
op paneel; hoog 36, breet 29 duimen. 290 - o

114 Een dito Vrouws-Pourtrait, half Lyfs, door denzei'

ven, op paneel; hoog 21, breet 15 duimen. 150 - o
115 Een jonge Vryer, door, of in de manier van denzeU

ven, op paneel; hoog 18, breet 14 duimen. 30-0
iló Een Stuk, verbeeldende het Gefprek vanChriftus met

de Pharifeën, door denzelven, op doek;hoog 18
,
breet

22 duimen. 80 - o
117 Een fraay Hiftorie-Stuk, door Adam Elsbaimer , op

koper; hoog 21, breet 15 duimen. 75 - o
118 Een extra fchoon Stuk, zynde het Gefprek van Alexan-

der den Groote, met Diogenes, door De Kraijer, op
doek; hoog 45, breet 34 duimen. 420 - o

119 Een Stukje in 't Graauw, verbeeldende Maria met het

Kindt Jezus en eenige Heiligen, door denzelven, op
paneel; hoog 17, breet 12 duimen. 24 - 10

120 Een Maria met Ste. Clara en St. Franciscus, aan de
Voeten van den Gekruiften Heiland weenende, zeer

uitvoerig, door Kornelis J?oelenburg, op paneel; hoog

19 , breet 15 duimen. 65-0
121 Een Bacchanaaltje, zeer fraay, door denzelven, op

koper; hoog 13, breet 18 duimen. 100 - o
122 Een dito uitvoerig Stukje , zynde Loth met zyne Dog-

Cc 3 tersj
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ters , zeer fraay naa , of in de manier van den Ridder
Adr. van der Werf, op koper , hoog 16, breet 13
duimen. 77-0

123 Een Man met een Glas in de hand, extra fraay, door
Adriaan van Qflaade, op paneel; hoog 7, breet 5 Jw-
men. 135 - qf

124 Een Stukje met Rookende Boertjes, na, of in de ma-
nier vandcnzelven, op paneel; hoog 12, breet 14 dui-

wew. 70-0
125 Een dito met Rookende Boertjes, door Adr, Brou-

wer, op paneel; hoog 16 , breet 12 duimen. 105 - o
126 Dito Stuk met Rookende Boeren, door Abshoven, op

paneel; hoog 17, breet 23 duimen. 39 - o
127 Een Gezelfchap, zeer fraay, door £.w Tilburg, op

Jb£&; hoog 22, bree 30 duimen. 55 - o
128 Een diio Boere Gezelfchap, door P.van Laar, ge

zegt Bamboots. 20-0
129 Een fraay Landfchap met Figuuren

3 door Paulus Bril

,

op paneel; hoog 15, breet 20 duimen. 215 - o
130 Een dito klein Landfchapje, door denzelven, op pa

neel; hoog 8, breet 12 duimen. 52 - <

13 1 Een St. Jeronimus in een Landfchapje, door, of in de
manier van denzelven; op doek; hoog 27, breet 21

duimen. 34 -

132 Twee Landfchappen met Beeftjes, door Roeland Xa-
very, op paneelen; hoog 9, breet 13 duimen.

51-0
133 Twee dito Landfchappen met Figuuren , door P. de

Hondt , op doek> hoog 23, breet 80 duimen.

51 - I
134 Een kapitaal Landfchap, door denzelven, op doek;

hoog 38, breet 62 duimen; 25-0
135 Een zeer kapitaal en fchoon Landfchap met Figuuren

en Beeften, door Huysman van Mechelen, op doek;

hoog 62 , breet 90 duimen. 53-0
33Ö Een dito Landfchap met klein Wildt, door P. de Vos ,

op ; hoog 48, breet 90 duimen. 47 - O
Ï37 Een extra fraay Jagt Stukje, door F. Snyers, op pa-

neel; hoog io, breet 13 duimen. 202 - o
338 Een dito met verfcheide foort van klein Wildt, door

Adriaan Gryfft, op doek; hoog 20, breet 26 duimen.

139 - o

139 Twee
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j 139 Twee dito's met klein Wildt &c. , door denzelven

,

op doek', hoog 21, breet 26 duimen. 72-0
1 140 Twee Stukken met Vrugten en klein Wildt , door

denzelven, op doek; hoog 26, breet 33 duimen..

68 - o
141 Twee dito Stukken met klein Wildt, door denzelven,

op doek\ hoog 13, breet 16 duimen. 47-0
142 Twee dito's met Gevogelte &c, door denzelven, op

doek; hoog 21, breet 30 duimen. 45-0
143 Een Stuk met Figuuren en eenig klein Wildt, door

denzelven, op doek; hoog 15 breet 20 duimen.

9.7 - O
144 Twee Stukken met Beeften &c, door denzelven, op

doek; hoog 17, breet 13 duimen. go - o
145 Een klein Jagt Stukje, door, of in de manier van den-

zeiven, op paneel; hoog 6, breet 7 duimen. 20-0
14Ó Twee Stukken met diverfe foort van klein Wildt, zeer

uitvoerig, door Davidde Koning, op doek; hoog 34,
breet 48 duimen. 80-0

147 Een dito Stuk met klein Wildt, door, of in de ma-
nier van Jan Fyt ;

op doek; hoog 32, breet 42 dui-

men. 32 - o
148 Twee Landfehapjes met Figuuren en Paarden , door

Karei Brydel , op paneelen, hoog 9, breet 10 duimen.

149 Twee fraaije Stukken, zynde Battailles, door denzel-

ven, op paneelen; hoog 15, breet 20 dnimen.

150 Een Attacque van een Batterey, door Barent Gaal

,

op Doek; hoog 17, breet 20 duimen, 35 - 10

151 Een Landfchapje , door van der Kabel , op paneel;

hoog 9, breet 14 duimen. 24-0
152 Twee dito's, zynde Zeevaarten, door denzelven, op

doeken; hoog 27, breet 36 duimen. 85-0
153 Twee dito Zeevaarten, door denzelven, op doeke;

hoog 35 , breet 48 duimen. 44-0
154 Twee Zeehavens met een meenigte Figuuren, zeer

fraay, door Bout , op doeke; hoog 17, breet 25 dui-

men. 140 • o
155 Een Zeehaven, poor Gafpar van Eyck, op doek;hoog

41 - o

IIO - O

22 , breet 39 duimen.
Cc 4

30-0
156 De

V
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156 De Visvangft van St. Pieter, door P. Breugel, op pa~
heel\ hoog 21, breet $0 duimen. 31 - o

157 De Aanbidding der Wyzen uit het Ooften, door Seb.

Franck, op paneel-, hoog 15, breet 24 duimen.

32-0
158 Een klein Stukje , verbeeldende de Heer , verlosfende de

Zielen der Heilige Vaders, door denzelven, op koper-,

hoog 4, breet 12 duimen. 27-0
159 Een dito, zynde de Portioncule , zeer fraay, door

Befchey , op paneel ;hoog 17, breet 14 duimen. 70-0
ióo Een Fabel-üefchiedenis , door A. Jansfens, op doek\

hoog 21 , breet 28 duimen. 62-0
iói Een dito Hiftorie-Stuk, door denzelven op doek; hoog

62, breet 71 duimen. 35 - o
162 De Aanbidding der Koningen , door denzelven , op

Joe&; hoog 40, breet 36 duimen. 39 - o
163 Een Stuk, verbeeldende de Liefde, door de Ryff, op

doek; hoog 31, breet 22 duimen, 52-0
164 Een dito ,

zynde Venus en Vulkaan , met verder by-
werk, door vanOpflal, op doek \ hoog 28, breet 32
duimen. 60 - o

165 Een Famielje Stuk, door van Heyl, op doek; hoog

36, breet 46 duimen. 30 - O
166 De Afneeming van 't Kruis, door denzelven, op doek;

hoog 22, breet 28 duimen. 25 - o
167 Een St. Francifcus in Penitentie, door Franpois de

Zurbau, op doek; hoog 50, breet 38 duimen. 20-0
168 Een Vrouw die een Kind de Borft geeft , met verder

bywerk, door du Chatelle, op paneel ; hoog 45, breet

34 duimen. 31 - o
169 De Vifitatie of Bezoekinge, door G. Maas, op doek;

hoog 30, breet 22 duimen. 15-0
170 Een Joodfche Offerhanden, door Jeakel V. M. , op

paneel; hoog 25, breet 19 duimen. 16 - o
171 Een fraay Landfchap met Beeften, door Jean Mïèl,

op doek ; hoog 23 , breet 30 duimen. 42-0
172 Een Landfchap , door Asfelyn, geftoffeert")

met Figuuren door Bout, op doek; hoog I

51, breet 75 duimen. > 50 - O
Ï73 Een dito Landfchap , door denzelven, op

|

doek; hoog 45, breet 63 duimen.

174 Een
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Ï74 Een dito Landfchap met Figuuren geftoffeert, door

beide dezelven; op doek ; hoog 33 , breet ói duimen,

21-0
175 Twee Landfchappen met Rotszen en Figuuren , door

Momper en Breugel, op paneel ; hoog 27, breet 40
duimen. 38 - o

176 Een Landfchap met Beeftjes , door D. van Bergen-,

opdoek; hoog 16, breet 21 duimen. 20-0
177 Een dito Landfchap , door Jaques van Artois, op

doek; hoog 16, breet 28 duimen. 15-0
178 Een Buite-Gezigt, door Martin, op doek ; hoog 16,

breet 23 duimen. 16 - O
179 Een afbeelding of Gezigt van 't Efcuriaal , door een

goed Meefter, op <tó ; hoog 72 , breet 90 duimen.

26 - o
180 Een Zinnebeeld in 't Graauw gefchildert, door Sol-

taart, op papier; hoog 12, breet 18 duimen. 14-0

C ATA L O G U S
VAN EEN

KONINGLYKE VERZAMELING

VAN

SCHILDERYEN,
Gekomen uit SAXEN.

Verhgt den 22. Mey 1765. binnen Amfterdam.

(NB.) Alle de Schilderyen zyn gemeeten met de Amflerdam*

Je voetmaat van 1 1 duim in een voet : En zyn meed
alle zeer wel geconferveert, dog zonder Lyjien.

I TT* EN Abrahams OfTerhande , door Leonajid da
Hj Vinci; hoog 82J, breet 64! duimen. 3050 - o
In dit Stuk is Abraham, de Vader der Gel00vi gen ,

Cc 5 ftaan-
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ftaande in 't midden van het zelve , gekleed met een
bruin Onder- en donker rood Overkleed, zyn Hoofd
een weinig achter over hellende, en opwaarts ziende
naar den Engel, die het Offer komt beletten: Jbra»
ham, in de uitterfte verrukking zynde, ftaat in een
Actie bereid zynen Zoon Ifadk te Offeren, die met
zyn Slinkervoet en knie ruil op het Autaar , met de
handen op den rug gebonden: Voor het Autaar, ter

flinker zyde van het Stuk, leggen de Kleederen van
Ifadk, en achter dezelve ziet men den Ram; Aan
de rechter zyde ontdekt men de Knechts van Abra-
ham, zittende in een ruftende geftalte, van achte-

ren te zien, en by dezelve een Gezadelde Ezel; Het
verfchiet verbeeld een Bergagtig Landfchap met Ge-
bouwen. Alles levensgroote, wonderlyk fchoon van
Teekening, de Actiën of gebaarden wel gefchikt,

de Hartstochten zeer natuurlyk uitgedrukt, en op
paneel gefchildert

; zynde het fraai fte en kapitaalfte

Stuk in zyn foort, dat hier te Lande ooit gezien kan
worden , verdienende plaats in een der voornaamfte
Kabinetten: Zoo als H zelve dan ook aftans herufl in

V Kabinet van zyne DoorL Hoogh. den Heere Prince

van Orange en Nasfau Erfjladhouder &c. &c. &c.
Een zittende Maria , door Antonio Corregio; hoog

39i, breet3i duimen. 115 - o
Deze Maria word gezien ter halver Lyf , hebbende
het Kindje Jezus op haar fchoot: voor dezelve ftaat

Ste. Catryn, het Kindje aanbiddende; ter zyde is Jo-
hannes met een Appel in de hand, en achter Ste. Ca-
tryn ftaat een Munnik met gevouwen handen : Alles

zeer freai van Teekening en op doek gefchildert.

Een Heilige Famielje, door Titiaa.N VeCELLï, hoog

305 , breet 2ÓJ duimen. , 560 - O
in dit fraai Kabinet-Stuk zit Maria op een hoogte
ter regter zyde van 't Stuk, van voren te zien, heb-

bende haar Slinkervoet een weinig uitgeftrekt naar

de flinker zyde : Zy is gekleed met een Carmozyn-
rood Onder- en Groen Boven-Kleed ; Het Kind Je-
zus op haar fchoot zittende, word omhelft van Jo-
hannes, gekleed met een Kemels-Vacht , en voor hem
ftaande: Ter zyde is Elizabeth , in een Geel gewaad

gekleed, knielende en met een Vaas in de {linker-

hand;
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hand ; Verder ziet men een Bergagtig Landfchap :

zynde de Gratie en tederheit van Teekening, de
fraaiheid en fmelting van Coloriet buiten gemeen en
kragtig gefchildert op paneel.

4 Een andere Heilige Famielje, door denzelven; hoog

32^, breet 46 duimen. nco - o
ln dit Stuk is Maria zittende met het Kindje op haar

fchoot, dat tegens haare Borft ruft: Zy is gekleed

met een ligt roodt Onder- en blaauw Boven-Kleedt

,

het Hoofd gedekt met een Sluijer,en ruftende onder

het Geboomten ;
Tegen over haar zit Jozepb , voor-

zien met een graauw Onder- en geel Boven-Kleedt,
en houdende de rechter Hand over de llinker Arm;
In 't verfchiet vertoont zig een Bergagtig Landfchap;
Dit Stuk, zynde een Knieftuk, is fraay van Teeke-
ning, delicaat en fchoon van Penceel, en is op doek

gefchildert. Beruftende altans mede in '/ Kabinet van
Hoog gem. Heere Prince Erffiadhouder &c. &c. &c.

5 Een Land-Battailje , door denzelven-, hoog 85, breet

58 duimen. 95 - o
- In dit Stuk vertoond zig op de Voorgrond een Krygs-

man 9 als of het Mars was, in 't Harnafch, met een
roode vliegende Sluijer ; wordende by den reguer

Arm, in welkers hand hy een Zwaard heeft, vaft

gehouden door Cupido, en hebbende de flinker Arm
uitgeftrekt; De Land-Battailje ziet men in 't ver-

fchiet voor een Stadt ; Het is zeer kragtig en op
doek gefchildert.

6 Een groot en fraai Landfchap, door denzelven; hoog

67!, breet 65 duimen. 100 - o
Dit Landfchap heeft een zeer aangenaam Verfchiet: Op

den Voorgrond ziet men een groot getal Kindertjes,

in allerley Aótien, en op de tweede grond eenige

danfende voor het afbeeldzel eener Godinne , ftaan-

de ter rechter zyde van het Stuk op een Pedeftal ,

zynde mede zeer kragtig en op doek gefchildert.

Nota. Dit Stuk is bekend door de Prent, gegraveerd
door G. A. Podefta Genoveza.

7 Een Landfchap, door denzelven; hoog 66, breet 70S
duimen. ico - o
Hier in is een ryke Ordinantie, van drinkende, dan-

zende
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zende en ruftende Beelden ; zynde mede zeer kragtig

en op doek gefchildert;£u is ook bekent door de Prent,
gegraveert als vooren.

8 Een Heilige Famielje,door FraNCisco Parmens, hoog
33, breet 29 duimen. 380 - o
Ter rechter zyde van dit Stuk is Maria zittende met

het Kind Jezus op haar fchoot: zynde zy omtrent
van vooren te zien, en bekleed met een Ponfo-rood
Onder- en Blaauw Boven-Gewaad : Ter flinker zyde
van Maria ziet men Ste. Catryn, fchynende den Ring
te ontfangen van 't Kind Jezus; Agter ftaat Jozeph
in een nederige Actie, een weinig voor over buk-
kende, met de linkerhand op de Borft, en de an-
dere een weinig verheeven; zynde gekleed in een
Bruin gewaat; Voorts is dit Stuk, op paneel, zeer

bevallig geteekent en gefchildert, en kragtig van co-
loriet.

9 Een Maria met het Kindje, door denzelven; hoog 47,
breet 37 duimen . 55 - o
In dit Stuk is Maria, meer dan levensgroote , zittende

aan 't voeten einde van het Bed^, van vooren te

zien, gekleed met een zeer byzondere kleding, en
nederwaarts ziende op het Kindt Jezus, dat dwars
voor haar legt, ruftende met de Slinkerhand op een
Waerelds-Kloot , en de Rechterhand om hoog hou-
dende om den Arm van Maria: zynde mede correkt

van Teekening, kragtig van coloiïet en fraai op doek

gefehildert.

ïo Loth met zyne Dogters, door Jacomo de Ponto Bas-
sano, hoog 27!, breet 23^ duimen. 310 - o
Hier in ziet men Loth , zittende onder het Geboomten

meteen' overhangende Tak, ruftende met zyn rech-

ter Arm op eene hoogte, bedekt met een Geel Kleed:

Zyn Boven-Lyf en de Beenen zyn gedeeltelyk be-

dekt met een Wit, en zyn Schoot met een Groen
Kleedt ; Ter flinker zyde van hem zit zyne eene

Dogter in een gracelyke Actie, met haar Hoofdt wat
nedergebogen, ziende op haaren Vader, haar On-
derkleed is Geel , en 't Bovenkleed Groen: Voor de-

zelve, ter rechter zyde van 't Stuk, ziet men de

.andere Dochter knielende en drinkende uit een Kroes-
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je, en by haar een Ketel, Kan, &c. In 't verfchiet

worden Loths Huisvrouw en de Brandende Stad So-

dom gezien. Dit Stuk is bizonder bevallig geteekent,

en men mag zeggen in alles volmaakt, op doek ge-

fchildert.

11 Chriftus met de Emausgangers aan de Tafel zittende,

door denzelven ;
hoog 37I , breet 47$ duimen. 36-0

Ter rechter zyde van dit Stuk achter deeze Perfona-

fien ziet men een Beragtig Landfchap , en ter flinker

zyde een Keuken, waar in verfcheide Beelden en

Gereedfcbappen zyn : Alles fraai op doek gefchil-

derdt.

12 Chriftus in 't midden der Tollenaaren , door Jacomo
Tintoret ; hoog 54 , breed 48I duimen. 560 - O
In dit uitneemend fraai Stuk, zynde een Landfchap ,

ftaat Chriftus midden tusfchen de Tollenaars , en
Petrus ter flinker zyde ; Het is eene fchoone Ordi-

nantie van twaalf Beelden , zeer groots en fraai ge-

teekent, en kragtigop doek gefchiJdert.

13 Des Heeren Avondmaal, door Georgio VASARI, hoog

45, breet 79 duimen. 535 - o
In dit fchoone Stuk zit Chriftus aan de Tafel met zyn

Twaalf Apoftelen ; zynde verwonderlyk fraai van
Teekening, levendig van Hartstochten, en alles even
kragtig op doek gefchildert.

14 Een Heilige Famielje, door Andre del Sarto; hoog

36, breet 28| duimen. 535 - o
Dit is een zeer fraai Kabinet-Stuk , waar in Maria is

zittende tegen een Rotz op een hoogte: zynde haar

Bovenlyf van vooren te zien, hebbende het Hoofd
bedekt met een Geele Sluijer , en haar fchoot ge-

gewend naar de flinker zyde van het Stuk: haare Kle-

ding is van onderen Rood en van boven Blaauw\
Op haar fchoot zit het Kindje Jezus , een weinig

voor overhellende, en gekeerd haar de rechter zy-
de van 'tStuk: Voor dezelve is Johannes, gekleed

met een Kemels-Vagt , en knielende op een Èeddeke,

omhelzende het Kind Jezus ; Achter dezelve ziet

men Elizabeth, met eenPaarfe Sluijer over een Wit
Kapzel. Ter flinker zyde achter den fchoot van
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Maria ziet men Ste. Catryn, een weinig voor over
bukkende , en met de Handen kruisfelings over mal-
kanderen , in een nederige Aótie ; Aan die zelfde zy-
de in 't verfchier , ziet men Jofepb met een voort-

gaanden Ezel. Alles zeer gracelyk , correct van
Teekening, teder en fmeltend op paneel gefchiidert.

15 De Bruiloft van Kana in Galilea, door Paulo Calia-

ri, Veroneese ; hoog 103, breet 65 duimen.

400 - O
Dit Stuk verbeeld een extra groot en prachtig Gebouw,

ryk geordineerd met veele Beelden en andere Cieraa-

den: Alles in een grootfen fmaak en op doek gefchii-

dert.

16 Angelica enMedor, door Theodore Ghisi; hoog 68,
breet 44 duimen. 260 - o
In dir ongemeen fraaije ftuk is Medor verbeeld , van

vooren te zien, fnydende met een Mes in zyn Rech-
terhand opwaarts in de fchors van een Boom, de
woorden Angelica Médoro : In zyn fchoot zit Ange-

lica die van achteren te zien , en in 't Hair en aan

den Agm met Paarlen verfierd is; Zy omhelft Me-
dor, en wyft met haar Rechterhand naar het fchrift:

Aan haar voeten ter rechter zyde Haat Cupido, van
vooren te zien , met een brandende Fakkel in de
Handen. Alles zeer correét van Teekening en deli-

caat op doek gefchilderdt.

(NB.) Dit Stuk is bekent door de Prent, gegraveert

door G. Mantuana.

17 Een Satyr, halverlyf te zien, door Spanjolet, hoog

38 , breet 52 duimen. 17 - o
Deeze Satyr is meer dan levensgroote : voor hem ftaat

een ftcene Tafel , en ter rechter zyde van dezelve

ftaan twee Antique potten met Bloemen: alles even
kragtig en fraai van Teekening, op doek gefchiidert.

18 Een ftervende St. Francifcus., door M. A, DE Cara-
VAGGlo ; hoog 6o§ , breet 45I duimen. 220 - o
Deeze St. Francifcus is in dit Stuk geknield achter over

leggende , en onderfteund door een' Engel agter hem
ftaande : hy ruft met zyn Rechterhand voor hem op
een Doodshoofd, en met zyn Slinkerhand ter zyden

op
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op een Boek: Voor hem ziet men een Engel, zit-

tende op eene hoogte , en omvattende aan de rech-

ter Arm een Kruit, waar aan gehegt is de Doorne-
kroon &c. daar by met zyn Slinkerhand naar wyft,
met de oogen nederwaarts geflagen op St. Francif-

cus ziende: Dit Stuk is in alles meer dan levens-

groote, groots van Ordinantie, fraai geteekent en
ktagtig van coloriet , op doek gefchildert.

ip Mercurius en Argus, door denzelven; hoog 58, breet

72 duimen. 45-0
Ter flinker zyde van dit Stuk is Argus half zittende en

leggende van vooren te zien , ruftende met zyn
Hoofd op beide zyne Handen, ter rechter zyde zit

Mercurius, op zyde te zien, trekkende met de eene
Hand het Zwaard uit de Scheede , en hebbende in

de andere Hand de Fluit, agter hen ziet men Jo, in

de gedaante van een Witte Koe , en ter rechter zy-
de een fraai Landfchap in 't verschiet, met Beef*

ten en Bergen. Zeer kragtig en flx op doek ge-

fchildert

20 Een SchryvendMan, door denzelven; hoog 47Ï- , breet

39 duimen» 30-0
Deeze Man is ter halver lyf te zien , ftaande aan eene

Tafel te fchryven in een Boek, met zyn Hoofd ver-

heeven en met zyne Oogen opwaards ziende, als in

fterke gedagten: zynde mede kragtig op doek ge-

fchildert.

21 De drie Gratiën of Bevalligheden , door Annibal Ca-
\ rats, hoog 85, breet $6^ duimen. 1210 - o

Dit is een fraai en fchoon Stuk , waar in de gemelde

drie Beelden levensgrooten flaaanin een Landfchap,

de eene van vooren
i de andere van ter zyden , en de

derde van achteren te zien ; Zy heffen om hoog een

Mand1 met allerley foorten van Bloemen. Het is zeer

correct en gracelyk van Teekening , en kragtig op
doek gefchildert.

22 Een Sanélin, door denzelven; hoog 22, breet 16 Jtiz-

men. 17-0
Deze Sanclin heeft een Lammetje in de Armen en is

voorts zeer kragtig en fix op doek gefchildert.

23 De Dochter, van Herodias met het Hoofd van Johannes
den
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den Dooper, door Guido Reni; hoog 74, breet 60
|

duimen. ) 650 - o
|

ïn dit fchoonen Stuk legt Herodias Dogter het Hoofd
j

van Johannes den Dooper in een Schotel die vaft. ge-
|

houden word door een knielend Jongeling : Zy is

van voren te zien , met het Hoofd een weinig voor
over bukkende , haar Borft en Armen zyn bedekt

met Lynwaad; haar Onderkleed is rood, haar Boven-
Kleed geel , en zy heeft de (linker Hand in de zyde:
Alles is zeer gracelyk geteekent, groots geplooit,

j

helder van coloriet en op doek gefchildert.

24 Een zittende Venus , door denzelven-, hoog 68 , breet

100 duimen. 800 - o
Dit is een fchoone en ryke Ordinantie, waar in men

Venus van voren en op zyden ziet zitten op een

blaauvv Kleed in een aanvallige Aótie; zynde |haar

Armen omflingerd met een groene Sluijer , en haar

fchoot bedekt met Lynwaad'. Voor haar ftaat een

Vrouw , ook van voren en op zyden te zien, die

haar flinker Arm en regter Voet bedekt zynde met
een grys Kleed , Venus een goude Kroon aanbiedt

:

Voor haar ftaat een Cupido met een brandende Fak-
kel; In 't midden van 't Stuk, ter zyden van Venus,
ftaat Bacchus , ruftende met zyn flinker Hand op een

Stok, met IVyngaardblaaderen omflingerd, en heb-

bende zyn regter Arm uitgeftrekt, die met een Vos-

fevel behangen is, en waar mede hy wyft naar den
Wagen van Venus , dien men in de Wolken ziet:

Hy heeft een Ponzo-roode vliegende Sluijer aan zyn
flinker Schouwder gehecht: Ter rechter zyde ziet

men eenige Zee-Godinnens , uit het Waterkop ko-
mende , en voorts eenige Kindertjes , Bacchanten,

Tygers &c. Alles zeer groots, ryk van Ordinantie,

correct van Teekening, fraai en uitvoerig op doek

gefchildert.

25 Venus en Adonis in een Landfchap, door denzelven;

hoog 64 breet 85! duimen. 900 - o
In dit overheerlyk Stuk is Venus zittende van vooren

te zien , met haar Beenen kruisfelings over elkander,

en haar fchoot bedekt met een paarfe Sluijer ; Ado-
nis, ter flinker zyde van haar gezeeten,is van voo-

ren
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tenen op zyde te zien, hebbende zyn regter Been
üitgeftrekt na de rechter zyde van 't Stuk, en het

flinker Been gebogen : Hy is gedeeltelyk bedekt met
een blaauw Onder- en rood Boven-Kleed > het Hoofd
agter over houdende, legt hy in den flinker Arm van
Venus > met zyn regter Arm in haar fchoot rullende,

en hebbende in de uitgeftrekte (linker Hand een
Spies \ Aan de flinker zyde van 't Stuk ftaat Cupido

voorzien met Boog en Pykn, en ter rechter zyde
van 't zelve ziet men in 't verfchiet Adonis gcqueft

door het Zwyn, en voorts eenig hoog Gebergten

:

Zynde alles zeer delicaat en fraai van Teèkening ,

kragtig van coloriet, en op doek gefchildert.

NB. M Wegens deze Verbinding van Adonis door het

„ Zwyn, zegt de Griekfcbe Dichter Theökritus 9

f3 dat Venus het zelve vervolgens door Haare Min-
99 negoón en Trauwanten in V Bojch heeft doen op-*

f3t zoeken . en gebonden voor Haar Troon Jleepen ; alt

ff wanneer het Zwyn zich daarontrent wijt te ver-

ft dedign, met te betuigen : dat het alleen de Dye
ff van Adonis, om deszelfs fchoonheid had willen

fi Kus/en, en dat dus de Slagt-tanden hy ongeluk in

ff het Vleefch geraakt waarzn\ zoo dat Venus dee~-

$> ze verfchooning goedkeurende > gebood , het

ff Zwyn weder vry te laaten ; dog dit Dier ge"

n troffen door deeze Edelmoedigheid , wilds niet

3 , weder naar 9

t Woudt , maar verkoos voor altya)

99 onder 't gevolg van Venus te mogen blyven.

26 Bacchus en Ariadne, door denzelvcn ; hoog 43, breet

59i duimen. 360 - o.

In dit Stuk , dat in allen deele fraai genoemd mag
worden , zit Ariadne ter flinker zyde voor een KotZy
nevens haar ftaat een Vrouv: , die haar fchynt te

kroonen ; tegens over Ariadne ftaat Bacchus aan
den oever van de Zee , houdende zyn rechter Hand
op de Borft en de flinker in de zyde

; wyders ziet

men eenige vliegende Cupidootjes , en alles is zeer

kragtig en fmeltende, van des Meefters eerfte tyd,

op doek gefchildert.

£7 Een Heilige Famielje, door denzelvcn ; hoog 29, breet

38 duimen.

Dd
25 - o

Ma-
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Maria, zittende ter rechter zyde van het Stuk, heeft

het Kindje Jezus ftaande op haar fchoot; voor haar

ftaat Jozeph, ter halver lyf te zien, kusfchende de
rechter Hand van het Kind; Agter dezelve is een
donkere grond met een opgefchoven Gordyn; zyn-
de ook uitvoerig op doek gefchildert.

28 De Liefde ,
levensgioote , door denzelven ; hoog 51I ,

breet 74 duimen. 340 - o

haar rechter Been uitgeftrekt naar de flinker zyde
van 't Stuk, en houdende de rechter Hand, waar in

zy een' Appel heeft, en met welker Arm zy op een
hoogte ruil, uitgeftrekt naar de rechter zyde: Haar
onderlyf is bedekt met een wit onder- en blaauw
Boven-Kieed, het welk mede haar hoofd ten deele

bedekt , en door een Kindje , dat agter haar ftaat ,

opwaarts geheven wordt ; Zy heeft een tweede
Kindje in haar Arm, ruftende tegen haar Borft, en
een derde Kindje legt ter rechter zyde nevens haar

op een rood Kusfen en Kleed te flaapen; zynde alles

aangenaam van couleur , en teeder op doek gefchil-

dert.

29 Een Maria in Devotie , door denzelven; hoog 2Ó|,
breet 2i§ duimen. 150 - o
Deze Maria is ter halver lyf te zien , hebbende de han-

den tegen elkander opwaarts geheeven, met een wit

Kleedt over haar Hoofd en Schouwders hangende:

wyders gekleet met een ligt-rood Onder- en blaauw
Boven-Kleed; alles zeer kragtig en fmeltende, en in

in allen deelen uitnemend fraay op doek gefchildert.

Nota. Dit Stuk is bekent door de Prent , in ovaal

gegraveerd, door F. de Poilly.

30 Een dito Maria, door deyzelven; hoog 4.0, breet 30J
duimen. 50 - o
In dit Stuk is Maria van vooren te zien , het Hoofd

wat gebogen en nederwaarts ziende ; geplaatft in

een Krans van veelerhande Bloemen : zynde niet

minder van Deugd, dan het vorige, en ook bp doek

gefchildert.

31 Een Bergachtig Landfchap, door FraNCXSCO Albano;

Zy is van vooren de te zien 9 leggende met

hoog I2j , breet ió| duimen. 68 - o
Door



Catalogus van Schilderyen* 4 r7

Door dit Landfchap , dat zeer fraai is, loopt een Ri-
vier; het is zeer fchoon op de voorgrond geftof-

feert , alwaar men Venus ziet met eenige Minne-
Goodjes ; Op de tweede grond vertoont zich Vul-
kaan in het hol van een Rotz, fmeedende Pylen
voor Cupido; In 't verfchiet eenig hoog Gebergten,
zynde voorts zeer uitvoerig en natuurlyk, op eert

koper e plaat gefchildert,

32 Een Magdalena in devotie, door GUERCYN DEL CëNTo*
hoog 36J , breet 29 duimen. 114 - o
Deze Magdalena is ter halver lyf te zien; voor haar
opeen hoogte legt een geopend Boek^ daar nevens
een Docds-Hooft. Alles zeer fraai en op doek ge-
fchildert.

33 Een llaapende Noach , door ANDREAS Sacchi , hoog
82 , breet 102 duimen. 1175 - o
Dit is een kapitaal Stuk, waarin men Noacb ziet leggen

op een hoogte , met de Armen en Beenen uiige**

ftrekt : Voor hem ter rechter zyde, ftaat Cbam,
met zyn beide handen uitgeftooken, in een befpot-

tende geftalte ; Achter denzelven ftaan Sem en Ja^
pbetfo, beide omhangen met een Kleed, en tredende

achterwaarts toe , om hun Vaders naaktheid te be-

dekken ; Zynde de Aöien en Hartstogten in dit Stuk
zeer natuurlyk en wel afgebeeld , en alles is zeer

fraai van Teekening, kragtig en fchoon van coloriet

en op doek gefchildert.

34 Een Boetvaardige Magdalena, door Karel Marat;
hoog 86, breet 66 duimen. 1075 - *o
In dit by uitneemendheid fchoone Stuk, is Magdalena
van vooren te zien , zittende op een RuJJbedde, met
het Hoofd een weinig op zyde en achter over hel-

lende, voorzien met lang bruin Hair, dat over haa-

re Schouders en Armen zwiert : Zy is halverlyf ge-

kleed met een graauwachtige gebloemde Stoffe ; In

haar flinker Hand heeft ze eene Geesfelroede en ruft

met haare Voeten op een groen geftreept Kusfen
met Kwaften ;

Zy is verzeld van drie Vrouwen ;

Van achteren ter flinker zyde van het Stuk word zy
onderfteunt door eene der Vrouwen , die met haar

flinker Knie op het Bed ruft , en met de andere Voet
Dd 2 op
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den grond ftaat, en die bekleed is met een geel on-

der- en blaauw Boven- Kleedt; Ter rechter zyde
van het Stuk ftaat Maria, met haar- (linkerhand op*
waarts geheeven , bedekt met een paers Onder- en

een geel Boven-Kleed » dat ook ten deele haar Hoofd
bedekt, en ruftende met de rechter Hand op den

Schouder van Magdalena: Achter dezelve ftaat de

derde Vrouw, een donker- kouleur Gordyn op fchui-

vende ; Aan de Voeten van Maria ziet men een

knielende Moor, welke de Paerlen en andere kleino-

diën fchynt weg te neemen; zynde alles levensgroo-

te, en correcl van Teekening, de Aiftien wel ge-

fchikt,ende Hartstochten zeer nataurlyk uitgedrukt,

en voorts teder en kragug op doek gefchildert, en

een der fraaifte, die ooit van dees Meefter gezien

kannen worden.

35 Diana en Endimion, door denzehen; hoog 58, breet

79 duimen. 255 - O
Dit is meede een zeer fraai Stuk, waar in Endimion

van voren is te zien, leggende te flaapen, met zyn

Hoofd achter over hellende, en ruftende met zyn'

rechter Arm op een kluit Aarde ;
zyn eene Been

legt overdwars, en het ander geboogen opwaarts

ftaande : Achter hem daalt Diana neder in de Wol-
ken, verzeld van eenige Minnegoden: Alles levens-

groote, fraai geteekent , en fchoon van coloriet op
doek gefchildert.

3<5 De ontdekking van Califto door Diana, door denzelven;
• hoog 92, breet 119% duimen. 190 - o
Dit is een kapitaale en grootie Ordinantie: Ter rechter

zyde van het Stuk ziet men Diana zittende op een

hoogte , met haar regter Hand uirgeftrekt, als be-

veelen geeverde aan Qaliflo, om zich van haar ge-

volg af te. zonderen; zynde krachtig van coloriet,

en in allen deelen meefterlyk op doek gefchildert.

37 Een dito weergaa , zynde het Bad van Diana , door
denzehen; hoog en breet aW*i vorige. 190 - o
Hier ziet men Diana , door ABeon befpied wordende,

ter flinker zyde van 't Stuk op een hoogte zitten ,

ruftende met haar Hoofd op haar rechter Hand:
Voorts ziet men haare Maagden, en Afleon vluch-

tende;
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tende; zynde mede in allen deelen heel fraai , en
niet minder in deugd dan het voorgaande, en ook
op doek gefchiidert.

38 Een Flatfond of Zolderftuk , door MARRAT en d'A-

Dit Stuk is zeer fraai, en daar op een Krans van aller-

hande fchoone Bloemen benevens verfcheide vliegen-

de Kindertjes: In h midden vertoont zig Cupido met
Boog, Pylen en Kooker, en een ander Wicht met een

brandende Fakkel. Zynde de Kindertjes , zeer lchoon

en gracelyk van omtrek, door C. Matrat ; en de

Bloemen, meefterachtig en kragtig uitgevoerd , door

d'Apret, alles meer dan levensgroote , op doek ge-

fchiidert.

39 Een dito Platfond, door denzelven; hoog 105, breet

84 duimen. 105 - o
Dit is van gelyke met een Krans van allerhande Bloe-*

men, en met verfcheide vliegende Kindertjes voor-

zien : doch van de beide in 't midden vliegende

Wichtjes draagt het eene een Schild, waar op een
Hart, met twee Pylen doorgriefd, ftaat afgebeeld ,

en het andere heeft een Boog en Pylkooker. Zynde
hier in de Kindertjes ook door Marrat, en de Bloe-

men door d'Apret, in alles niet minder dan het vo-
rige, op doek gefchiidert.

40 Jacob en Rachel, door Carlo Cignanï ; hoog 69I,
breet 84! duimen. 720 - o
Dit is een kapitaal Stuk en extra fraaije Ordinantie van

twee groote Beelden en twee Kinderen, levensgroo-

te, alwaar Jacob het gefpikkelde Vee drenkt: Dezel-

ve is van vooren te zien, gezeeten op een hoogte,-

bekleedt met een paars Onder- en ligt-rood Boven-
Kleed, dog de rechter Arm en Borft bloot zynde ;

Ter flinker zyde van hem ziet men Rachel zittende

en leunende met haar flinker Hand op zyn Knie : Zy
is ten deele bekleed met een bruin gewaad ; Voor
haar ftaat een naakt Kind , van achteren te zien ,

en een ander Kind is leggende achter een hoogte.

Op de tweede grond ziet men Laban met eenige

Schaapen; zynde alles zeer fchoon van Teekening en

kragtig van coloriet, op doek gefchiidert.

PRET , hoog 107, breet 8 5 duimen. 105 - o

Dd 3 41 Loth
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Lom met zyne Dochters , door denzehen \ hoog 42 ,

breet 53 duimen. 190 - o
in dit extra fraaije Knieftuk ziet men Loth van voren

en op zyde achter over leggende in den fchoot van
zyn èene Dogter , ruftende met zyn Hoofd in haare

flinker Arm , en onderfteunende met zyn rechter

Hand haar Hoofd, terwyl hy haar minnelyk aanziet,

zynde een weinig over zyne Dyen bedekt met een

bruin kleed; Deeze Dochter heek eenzilvere Schaal

in haai rechter hand, waai in de andere Dochter , op
de flinker zyde van hem zittende, en op zyde, dog
het Hoofd van vooren te zien , een weinig voor
over hellende, de IVyn fchenkt uit een goud* Kruik;
In 't verfchiet, ter rechter zyde van y

t Stuk, ziet

men den Brand van Sodom. Voorts is allea zeer fraai

geteekend , kragtig , helder en fmeltende op doek ge-

fchildert.

David en Bathfeba, door denzehen-, hoog en breet

als
9

t voorgaande.

in uit mede extia fraai Stuk, ziet men Bathfeba levens-

groote, zittende op een gebloemd Kleed, en het On*
derlyf bedekt met een Siuijer, zy is van vooren te

zien , zynde een Knieftuk : Haar Hoofd helt een

Weinig agter over, zy is in 't hair gekapt en verfierd

met Paarlen , zoo als ook haare Armen ; Achter
haar ter rechter zyde (laat eene Dicnjhnaagd , en ter

flinker zyde een andere met een Brief in de Hand
\

In 't verfchiet ziet men David leggen over een J5a-

tujler: Alles zeer gracelyk en kragtig, op doek ge-

fchildert.

De Heilige Maagd met het Kindje , door Francisco
Solimens, hoog breet 37J duimen. 160 - o
In dit Stuk, dat in de hoogte is, word de E. Maagd
van voren gezien, als mede het Kindje Jezus knie^

lende met zyn flinker Been uitgeftrekt op den fchoot

zyner Moeder , en hebbende in zyn rechter Hand
een Pyltje; Ter flinker zyde van haar ftaat een Bis*

fcbop van vooren te zien ; Alles levensgroote , heer-

lyk^geteekend, en kragtig op doek gefchildert.

Adam en Heva in 't Paradys, door Thevisano: hoog

91 ? breet 6q duimen, ioqq - o
In
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In dit voortreffelyk Stuk zyn de Perfonagiê'n levens-

groote ; Adam , ter rechter zyde gezeeten op . een

hoogte, is van voren te zien, hnbbende zyne bei-

de Beenen kruisfeling over majkanderen ;
Eva, knie-

lende, is op zyde te zien, ruftende met haar flin-

ker Hand op den rechter Schouwder van Adam , en

prefenteerénde met haar rechter Hand den Appel

aan den zeiven ; Achter dezelve ter flinker zyde

ftaat de Boom der Kennisje des Goeds en Kwaads 9

omilingerd door de Slang , die nóg een Appel in den

Bek heeft: Aan de Voeten van Adam leggen eea

Luipaard en een Schaap ; Zynde alles , aangaande

het Caracrer , verwonderlyk en fraai van Teekening,

helder en delicaat op doek gefchildert. Beruftende

dit fchoone Stuk altans ook in 't Kabinet van Zyne
Doorl. Hoogh. den Heere Prince van Orange en'Nas*
fau (fc. &c. &cm

45 De Samaritaanfche Vrouw met Jezus aan de Put, door

Pietro da Cortone , hoog 46 , breet 63 duimen.

450 - o
Op de Voorgrond van dit fchoone Stuk ziet men Jezus
met de Samaritaanfche Vrouw by de Put; Op de
tweede grond twee Apojlelen, en in 't verfchiet de

Stad Samaria: Men ziet hier in een verwonderlyke
fchoone Teekening, coloriet, en gracelyke Ordinan-

tie
;
zynde op doek gefchildert.

46 Twee Vrouwen iri een Landfchap, door CirüS Fer-
RUS ; hoog 58 , breet 77 duimen. 100- o
In dit kapitaale Stuk, zyn de beide Vrouwen zittende

in het Landfchap, waar van de eene de Vreede of

de Overwinning fchynt te verbeelden, die op zyde
te zien is, in een wit onder- en rood Boven- Kleed,
in 't Hair bevlochten met een Lauwerkransen met
een Palmtack in de rechter Hand, biedende den zei-

ven aan het Burgermeeflerfchap van Romen ; De an-

dere Vrouw is van vooren te zien , gekleed met een
graauw onder-en donker geel-Boven-Kleedt, ruften-

tende met haar flinker Hand op een ByWondel. Al-
les is zeer fchoon van Teekening, tranfperant van
coloriet , en levensgroote , op doek gefchildert.

47 Hercules en Omphale , door Sebastiaajm Conca , hoog

72 3 breet j<5j duimen» 655 - o
Dd 4 * Dit
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Dit is een extra fraai Stak, waar in Hercules ter flin*

kei zyde , levensgroote is gezeeten in een Land-*

Jchap\ zynde op zyde, en een weinig van achteren

te zien met een Spinrok in de flinker Hand; Ter
rechter zyde van 't Stuk zit Omphale, van vooren
en up zyde te zien , hebbende het Hoofdt gekeerd

naar Hercules , en ruftende op haar Hand , met de
ü -enen over elkander : Een gedeelte van haar Lyf
is mei een Hembd bedekt, en de Leeuwe-Huid
légt ovei haar fchoot: Zy zit op een rood fluweel

Kleed, en heeft aan haarc Voeten een Mandje met
Vlas en ander Spin-gereedfchap ; Alles uitneemenden
correct van Teekening

, krachtig en fmeltend op
doek gefchildert

<j8 ; > la aan de Rotz, door Frederico Parvicoj
hoog 59, breet 41 duimen, 100 - o'

ïn oii Stukj dat zeer kuiiftig geteekent en op doekge-*

fchildect is, zit Andromeda geketend aai. de Rotz;
tyxidt van vooren en op zyde te zien: Perfeus op
zy . gevleugeld Paard zittende , daalt uit de Lucht

,

om het Zee-Monfier te dpoden.

49 Kain en Abel, door LuCA jORDAAjsf; hoog 8<5, breet

57 duimen, • 75 - q
In dit kapitaale Stuk word de Broedermoord, door Kain

aan Abel gepleegd , levensgroote verbeeld ; Kain ,

ftaande voor over gebogen , ruft met zyn flinker

Knie op de rechter Heup van Abel, die in een zeer

naruurlyke en wel gefchikte Actie legt; zynde wy-
ders alles verwonderlyk fchoon van Teekening, de
Hartstochten fraai uitgedrukt > en zeer kragtig op
doek gefchildert.

£0 Een vluchtende Nimph, die dooreen Satyr wederhou-
den word, door denzelven; hoog 89!, breet 86 duimen»

55-0
De Satyr, de vluchtende Nimph wederhoudende, heeft

zyn flinker Arm om haar middel geflagen en de
rechter Hand op haar Schouder; voorts ziet men een
fraai vliegend , en een ruftend Cupido's , en boven
dezelve een purper rood Gordyn met goude Fran-
jes, uit het Geboomte geflingerd; zynde groots van
Ordinantie, aangenaam van coloriet, en zeer krag-

tig 3 levensgroote, op doek gefchildert*

5* Pa*
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Paris Oordeel, door denzelven; hoog en breet als H
voorgaande. < 55 - o
In dit Stuk ziet men Paris ftaande een weinig voot

over bukkende, gevende den gouden Appel aan Ve-
nus, die ter flinker zyde zit en van voren te zien

is; voorts is alles fraai geordineerd en wel gefchikt

in een Landfchap; De Beelden levensgroote, en op
doek gefchildert ; zynde in alles niet minder dan
het vorige.

*>2 Een Heilige Famielje, door Masei van Verona ;
hoog

27J, breet 23 \ duimen. 22-0
Deze Heilige Famielje is halver Lyf te zien, het Kind

Jezus ruit in de Armen van Maria, agter dezelve

Jojeph , met zyn eene Arm om hoog uitgeftrekt

:

zynde zeer kragtig en Zonagtig op paneel gefchil-

dert.

53 Een Abrahams Offerhande, door Carlo Lotti ; hoog

36, breet 30J duimen. 24-0
Hier ziet men Abraham ter halver Lyf, ruftende met

zyn eene Hand op het Hoofd vnn Izaiic , en houden-

de in de andere hand het Offermes , van boven een

Hand uit de Wolken; zynde zeer kragtig en flx op
doek gefchildert.

54 De Maaltyd van Cleopatra en Marcus Antonius , door
GioBatta, Tiepolo. Venetiaan\ hoog 97, breet 141 ^j^a

duimen. 495 - o
*

Dit Stuk vertoont een prachtig Voorportaal met Bal-

co ns , waar in de Maaltyd dier Koningin met den
Romeinfchen Veldheer en Driman gehouden word

;

Zynde in allen deele groots van Ordinantie, flx en
kragtig op doek, leevensgroote gefchildert.

55 Het Hoofd van Pompeus by Cagzar gebragt , door den*

Zeiven ; hoog 55 , breet yii duimen, 215 - o
Dit is een zeer ryke en kapitaale Ordinantie, waar in

Caezar zeer verbaalt ftaat , ziende het Hoofd van
zyn mededinger Pompeus , dat hem in een Schotei

gtbragt wordt ; Achter Ccezar ziet men eenige

Krygs-Knegten , Paarden en Veldbanieren : Op den
tweeden grond een Stad, en achter dezelve hoog Ge-
bergte \

zynde alles by uitnemenheid helder, kragtig

en op doek gefchildert.

Pd 5 5ö De
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56 De Wegneeming der Cieraaden en Gereedfchappen uit

den Tempel te Jerufalem, door ?
t KrygsvoJk van Titus

Vefpafianus, uit het Venetiaansche School; hoog

55, breet 71 2 duimen. 350 - o
In dit Stuk ziet men op den Voorgrond het Volk van

Tttus de goude en zilvere Vaten, Cieraadien en ande-

re Gereedfchappen des Tempels weg neemen en in-

pakken; Op den tweeden grondt verneemt men Til

tus Vefpafianus zelve, verzdd van eenig Krygsvolk,
aan de rechter zyde van het Stuk, wordende tegen

gehouden door den Hoogen-Priefier aan de Trappen
van 't Altaar , waar by de goude Kandelaars , de Ar-
ke des Verbonds &c. gezien wordt : De Aótien en
de Beelden zyn wel gefchikt, de Ordinantie is ryk
en groots , en het is helder en kragtig op doek ge-
fchildert.

57 Een Romeinfche Hiftorie uit het zelve • School ; hoog

55, breet 71 duimen. 150 - o
In 't midden van dit Stuk ftaat een Veldheer met eenig

Krygsvolk, vooreen Rotz aan den oever der Zee;
Ter llinker zyde ziet men een Schip met Volk, af-

fteekende van Land , en voorts nog eenige Scheepen

met Krygsvo/&:*Zynde alles zeer fraay en ryk van
Ordinantie , Meefteragtig en fix op doek gefchil-

dert.

Een ftervende Cleopatra , uit het zelve School; hoog

47 9 breet 37J duimen. 110 - o
Dit is een Knieftuk, ftaande Cleopatra voor een Tafel ,

waar over een rood fluweel Kleed legt , en op dezel-

ve ftaat een Vaas; zy heeft het Hoofd een weinig

achter over hellende , en in haar rechter Hand de
Slang y

terwyl zy de llinker Hand om hoog houdt.

Zy is gekleed met een blaauiv Onder-Kleedt en be-

hangen met een goudlakenfe Sluijer: zynde voorts in

• allen deelen het Caracler uitneemend fraai uitgedrukt,

en delicaat op doek gefchildert, door, of in de man-

nier van Battonie.

*%) Een Arkadifch Landfchap , door Zucarelli , hoog

54^ , breet 71 duimen. 560 - o
In dit fraaije en aangenaam Landfchap, vertoond zig

op de voorgrond een ryke Ordinantie van Beelden;

vei-
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verbeeldende, zo 't fchynt de Triompheerende te

rug komft van Meleager en Attalante na de Over-
winning van het Zvjyn, of wederkomft van de Jagt;

op de tweede grond ziet men een meenigte , zo zit-

tende als llaande Beelden ; en op het hoog Gebergte
een Offerhande voor een Tempel: zynde alles fraai

geordineert van licht en bruin, zeer gracieus en aan-

genaam van colortet, en kragtig op doek gefchildert.

b Een piaifant Landfchap , door denzelven ; hoog 40 ,

breet 54 duimen. 130 - o
Dit Landfchap is geftofFeert met Ruinen en kapi taaie

Beelden op den voorgrond: op de twede grond ziet

men een Stadt , en achter dezelve bcog Gebergte \

alles zeer natuurlyk, aangenaam en helder van colo^

riet, en op doek gefchildert.

>i Een dito Landfchap, door denzelven; hoog en breet

als 'i vorige. 130 - o
Dit is mede zeer piaifant, en op de voorgrond ryk
met Beelden geftoffeert: Op de tweede grond zyn
eenige JJaapende en dansfende Kindertjes , en in 't

verfchiet boog Gebergten ; zynde ook zeer natuurlyk ,

en zo in coloriet als helderheit niet minder dan het

vorige; en insgclyks op doek gefchildert.

52 De Dood van Adonis, door Nicolaas Poussin; hoog

39 , breet 52I duimen. 500 - o
Dit is een grootfe en fraaije Ordinantie , waar in 't

verlies van Adonis door Venus en eenige Cupidoos

befchreit wordt; agter dezelve ziet men eenige Go-
den en Godinnen op de Wolken, en nevens deeze ,

de ledige Wagen van Venus met Duiven befpannen

:

Alles in een extra fraai Bergagtig Landfchap , op. doek

gefchildert.

$3 Een Bacchanaal, door denzelven\ hoog en breet als het

voorige. 205 - o
Dit is mede een kapitaal Stuk, op wiens voorgrond
men een Dronken Silenus ziet leggen , van vooren te

zien en in verkorting: Ter zyden ziet men twee jon-

ge Satirs, die een Wyn-zak opligtende, den Wyn
daar uit persfen in den Mond van Baccbus , voor
denzelven eenige dansfende Kindertjes, en verder op
eenige fpeelende Kindertjes in een aangenaam Land'

fchapi
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fcbap; zynde niet minder in Kunft en fraaiheid dar

het vorige , en ook op doek gefchildert.

64 Een St. jeronimus , door Ph. jde Champagne , hoo£

43^ , breet 29I duimen. 100 -

Hier is Jeronimus zittende in een Landfchap , een

weinig voor over bukkende , met zyn Hand ondet

't Hoofd en de 8eenen kruisfeling over eikanderen

hebbende een Boek op zyn fchoot ; Ter zyde van
hem leggen op eenlafel eenige Boeken en een Doods*

Hoofd: zynde alles zeer fraai en fix, op doek ge*

gefchildert.

65 De Dochter van Jephta, haar Vader te gemoet gaande

door Petrus Mignard ; h 59 , br. 84 duimen. 350 -

In dit Stuk, dat een kapitaale en ryke Ordinantie is

komt Jephta*s pogter haar Vader te gemoet; Zy is

verzeld van een ftoet van Maagden met allerhande

Speeltuig en Inftrumenten , ter rechter zyde van h

Stuk , komende uit de Stad ; in 't verfchiet een Ber
agtig Lanfcbap. Alles zeer fchoon en fraay op doe

gefchildert.

C6 Een Maria met het Kindje, door denzelven; hoog 29
breet 232 duimen. 145 -

Deeze Maria is (taande, ter halver Lyf van vooren
zien, gekleed in 't ligt rood, met een blaauwe Slui-

jer; Het Kind Jezus zit op haar flinker Arm, en
ruft met de rechterhand onder 't Hoofd op haaren
Schouwder : zynde levensgroote en extra fraai op
doek gefchildert.

(NB.) Dit Stuk is bekend door de Prent , gegra*

veerd door F. de Poilly in
y
t Ovaal.

67 De Verfchyning des Heeren aan Salomon in een

Droom, door Eustache le Süeur^ hoog 50^, breet

71 duimen. 450 -

De Koning Salomon ziet men leggende op een Ruft*
bedde te Gibion, daar hy des nachts den Heere in

een Droom ziet: Aan 't voeten einde van 't Bedde
leggen Kroon, Scepter en Wierooks-Vaten , en boven
hem een Glorie. Zynde zeer fraai op doek gefchil-

dert.

(NB.) Dit Ssuk is mede door de Prent) gegraveert

door le Clercq, en ook door Picard, bekent.

68 A-
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Alexander de Groote op zyn Ziekbedde, door Char-
les le BrüN, hoog 12(5, breet 170 duimen. 250 - o
In dit kapitaale Stuk, groots van Ordinantie zynde,

vertoont zich Akxander op zyn Ziek-Bedde, hou-
dende in de rechter Hand de goude Scbaal , daar

hy den Drank, door zyn Medicyn-Meefler Philips

hem gegeeven, uitgedronken heeft; gemelde Medi~
cyn Meevier ftaat aan ?

t voeten einde van 't Ruft"
Bedde , leezende den Brief, door Akxander hem ge-»

geeven, en waar in Parmenio hem gewaarfchouwt

had van geen Drank van Philips te gebruiken, al»

omgekogt zynde door Darius om hem op die wyze
het Leven te beneemen: verder ziet men eenige

Krygs-Knegten , en andere zaaken, tot de Hiftorie

behoorende; Rondsom het Stuk is een Lyft gelchil-

derd, en van boven aan de flinker hoek zyde ftaat

een Vrouw op een Pedeftal , met een Toom of Teu-
gel in de hand, verbeeldende het Bedwang, en ruf-

tende met haar Arm op de Lyft: Op de rechter

hoek ftaat een andere Vrouvj , verbeeldende de
Voorzichtigheid-, en op het midden der Lyft ziet men
allerhande Krygs-Gereedfchap , en op beide de hoe-

ken van onderen zit een Slaaf-, zynde alles extra

groots en ryk geordineerd , fraai van Teekening

,

kragtig en levensgroot, op doek gefchildert.

Alexander op een Troon zittende voor de Tent van
Darius, door denzelvew, hoog X 2(5, bieet 181 duimen*

250 - O)

Schoon men niet zeeker is , of het eygentlyk deeze Hif-

torie zy , zoo is 't niet te min mede een extra fchoon
en kapitaal Stuk, waar in de Vrouw en Kinderen

van Darius (zo men meent) uit de Tent voor A-
lexander gebragt worden, die op een foort van Troon
zit: voorts ziet men Lyf-Wagten en Krygs-Knegten,

en in 't verfchied een Stad die door Alexander be-
legerd is ge weeft; Alles Jevensgroote op doek ge-

fchi'dert, en niet minder van Ordinantie en Kunfl:

dan het voorgaande.

) Een Maria Hemelvaart , door denzelven ; hoog 24

,

breet 20 duimen. 150 - o
Hier ziet men Maria, door een Glorie van Engelen on-

der-
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derfteunt, ten Hemel vaaren : zynde een extra fraai

je Ordinantie van vyftien Beelden, uitvoerig en krag

tig van coloriet, en op doek gefchildert, dog op pa
neet geplakt.

71 De Gelukwenzing aan Perfeus, na 't verflaan van hei

Zee-Monfter, door Verdier, hoog 75 breet 9C
1

duimen, 100 - cl

In 't midden van dit vooitrefFelyk Stuk ziet men Per-

feus 7 het Monfler verflagen en Andromeda verlofi

hebbende , en word door de Ouders van Andrc
omhelft en met zyn Overwinning geluk gewenft^

hem belovende hunne Dogter tot Bruid , en hun KM
ningryk ten Bruidfchat : Voor zyne Voeten legt het

Hoofd van Meduza in 't zand; achter hem op het;

Strand ftaat een Vliegend Paard, wordende door een;i

vliegend Wichtje vaft gehouden by den Toom; Ter!

flinker zyde van het Stuk ziet men een Vrouw
brengende een Kleed voor Andromeda , benevens,

eenige andere Beelden: zynde alles groots van Ordi-

nantie, de caraólers der Perfoonen bizonder wel uit-

gedrukt, en zeer fchoon van Teekening , op doek

gefchildert.

72 De Ofterhande van Jephta's Dochtef , deor AntoiNE
Coypel ,

hoog 56 , breet 79* duimen. 890 -

Dit is een kapitaale Ordinantie , zeer fraay van Teeke-

ning en coloriet , de Hartstogten extra wel uitge-

drukt, en op doek gefchildert: beruftende hetzelve

altans in 't Kabinet van hoog gem* zyne Doorl.

Hoogh. den Heere Prince van Orange en 'Nas/au &c.
&c. 6c.

(NB,) Men ziet van dit Stuk een fchoone Prent, door

Gafp. du Change gegravcert.

73 De Zamenkomft van Maria en Elizabeth, door La
Fosse, hoog 24!, breet 29J duimen. 185 - o
Men ziet hier Maria en Elizabeth , elkander ontmoe-

tende, ftaan voor een Gebouw op een Trap: ter

flinker zyde ftaat 'Jofeph , en beneeden twee Perfoo-

nen, waar van de een den Ezel ontzadelt, en de an-

der een pak op den Rug heeft; ter regter zyde op
den tweeden grond ziet men een Man te Paard en

een Vrouvj met een Kind; achter, dezelve een Ba-

lufter,
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1

lufter, waar op eenige Beelden zyn, en boven ir*

1 de Lucht drie Seraphynen\ zynde een zeer fchoone

I
en ryke Ordinantie op doek gefchildert.

m De Vier Getyden des jaars, door DE LA

j
Hiere , als de Lente , hoog 24 , breet 34
duimen.

Dit is verbeeld door een Jongeling met een

Pot Kruiden in zyn Arm, ter zyde van
hem ziet men nog twee Jongens, en in 't

verfchiet hoog Gebergte : zynde fraai en
kragtig op doek gefchildert.

75 De Zomer, hoog en breet als V vorige..

\ Hier ziet men een Jlapend Jongeling, ter

rechter zyde een Kindje met Koornaï-

ren , en ter flinker zyde een ander Kind-

je dat een Gordyn opfchuift , voorts in 't

verfchiet hoog Gebergte. MI<5
rC De Herfft;hoog en breet als U voorgaande.

Dit is verbeeld door een Jongeling, die ter

halver Lyf gekleedt zynde , een Tros

Druiven uitdrukt in een Schaaltje, valt

gehouden door een Kindje.

77 De Winter , hoog en breet als boven.

Hier ziet men een oud Man met een Baard,

zyne handen warmende, naaft hem üaat

een Kindje dat het Vuur aanblaaji: En
op de Voorgrond ziet men nog een Kind-

je met een wit Kapje op het hoofd; zyn-
de fraai en als de vorige op doek gefchil-

dert.

'8 De Hiftorie van Hercules enOmphale,door P. P. Rub-
bens; hoog 76, breet 68 duimen. 645 - o
Dit is een ryke Ordinantie van neegen Beelden, zo zit-

tende als ftaande : Men ziet Hercules zittende te

fpinnen, zynde van vooren te zien; Ter flinker zy-
de van hem ftaat Ompbale op een Drempel , hebben-
de de Knods in haar flinker hand, en is omhangen
met de Leeuwenbnid over haar Schouwder, terwylzy
met de rechter hand Hercules by y

P Oor trekt ; zyn-
de alles zeer fraai van Teekening, teder ,

kragtig en
levensgroote op doek gefchildert.

79 D*
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79 De Apoftel Judas Taddeus, door denzelven; hoog 24^
breet 18 duimen. 51 - 10
Dit is een Borjiftuk, waar in de Apoftel van voren, en

met zyn Hoofd opwaaus ziende, verbeeld is; heb-*

bende een Winkelhaak in zyn rechter hand; zeer

kragtig en fix op paneel gefchildert.

80 De Apoftel Mattheus, door denzelven-, hoog en breet

als
9
t vorige. 40-0

Deeze Apoftel is met het Lyf naar de flinker , en het

Hoofdt naar de rechter zyde gekeerd, en van voo-
ren te zien, hebbende een Byl in de flinker Hand;
zynde niet minder dan \ voorgaande en mede op
paneel gefchildert.

81 Een Maria, zittende op de Wolken, door Antonie
van Dyk, hoog 74, breet 62 duimen. 220 - o
Deeze Maria is van vooren te zien, zittende op een

Wolk , en gekleed met een ligt rood Onder- en
Blaauw Boven-Kleed, hebbende het Kind Jezus op
baar Handen, het welk op zyde over hellende, Stt

Franciscus kaï resfeerd , die , geknield en met de Han-
den kruisfeling over eikanderen, het zelve aanbidt;

De tederheid van Teekening, het coloriet, de ver-

fchydenheid, en de verandering van Tinten zyn ver*

wonderlyk waargenomen in dit Stuk, en alles is le-

vensgroote op doek gefchildert.

82 Samfon en Delila, door denzelven\ hoog 47, breet 77
duimen. 415 - o.

Dit is een extra fraai Stuk, waar in Delila gezeeten is

op een Ruflbed, en Samfon voor haar knielende met
zyn linker Reen uitgeftrekt, en werd na 't verlies

van zyn hair door de Pbtlifiynen gevangen: zynde
een bizondere fchoone en ryke Ordinantie, edel en
kragtig op doek gefchildert.

(NB.) Dit Stuk is ook bekem door de Prent, door

Koukerk gfgraveert

83 De Liefde, hoog 49I, breet 68 duimen. i«?o - O
Dit Stuk is uit het School van voorn, van Dyk 9 zynde

echter zeer fraai en kapitaal , waar in de Liefde ,

doo een Vrpuw verbeeld , knielende is , en van
vooieü te zien , ^ebbende haar flinker Bor ft ont-

bloot, en zynde gekleed meteen geel Kleed en met
een
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een donker roode Sluijer; voor haar ziet men een
knielend Kind, van achteren te zien: duoi haar vech-

ter hand onderfteund zy een tweede Kind (taande

op haar fchoot, en met de flinker hand her derde
Kind. Zynde alles levensgroote en gracelyk van
Ordinantie; voorts ziet men nog aan haar öirjker zy-
de een Pedefial , en ter rechter zyde een bergagtig

Landfchap-, het geheele Stuk is zeer delicaat en ktafg-

tig op doek gefchildert.

Een Zee Triomph van Nephtunes en Amphitrité, door
Jacob Jordaans, hoog 91, breet 138 duimen.

•28 - o
In dit Stuk ziet men Nephtunes en Amphitrité op

Zee-Koetzen ter rechter zyde : voor dezelve zitten

twee Kindertjes op Doiphyncn f voerende den Drie-
tand; ter flinker zjde zyn versheide Tritons, waar
van de een het Paard by de Maanen houdt, en de
andere op Hoorns blaazen; zynde aüe^ leverwgroóte

Mtefteragtig en kiock geteekend , en krachtig op
doek gefchildert.

Een Aanbidding van Herders, door denzelven-, hoog

24I , breet 19^ duimen. 20 - o
Dit is een bizonder fraai Kabinet Stukje , zynde een Or-

dinantie van agt Beelden , zeer fix, kragtig en Meef-
terlyk op Paneel gefchildert.

Een Keuken met Beetten
, Vrugten eu Huisraad, door

Frans Snyers; hoog 66, breet 93~ duimen. 300 - o
In dit kapi taaie Stuk, word npdeu Voorgrond ter flin-

ker zyde gezien, kopere Ketels, een Koelvat, op 't

welke een boute Scharrebordt met di verfe doode Vè~
gels en Aardvruchten ftaat; onder het zelve en over
den rand van 't Koelvat ziet men een Kattckop , waar
tegen een Tygerhond ftaat te blaffen; ter rechter zy-
de van 't Stuk, agter den Hond is een Bank, waar
op een porceleine Schotel met verfcheide Boomvruch-
ten en een Kom met Aardbeziën , benevens een
Koelvat, en op hetzelve een Mandje met Vruchten
ftaat, het welk door twee vechtende Kaften omgé-
ftooten word, en waar uit Mes/en, Vorken en i
pels vallen: en voorts eenig ander bywerk; zynde
alles levens£,roote, wonderlyk fchoon en Meefter-
achtig geteekend en fix op doek gefchildert.

Ee 87 Een
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87 Een Harte Jagt; hoog 76, breet 134J duimen*

'O - O
In dit Stuk, dat door of in de manier van voorgemelde

Snyers is, ziet men eenige Rheèn, leggende; en jagen-

* de Honden; zynde zeer kragtig en goed op doek ge*

fchildert.

88 Apelles fchilderende Campafpe, de Minnares van Am
Jexander den Grooten , door Seba^tiaan FRANKS'!
hoog 41, breet 62 duimen. 100 - o
Dit Stuk verbeeld een fchoone Voorzaal , vercierd met

verfcheide Schilderyen, zoo van Rubbens , Titiaan 1
Snyers, Holbeen, Breugel en Pau/ Veronees, als van
anderen-, voorts met antique Statuen , Borft-Beelden

&c. Ter flinker zyde op den Voorgrond zit Apelles,

fchilderende Campafpe, de Minnares van Alexan-
der, die van eenige Lyfwagten verzeld is: In 't mid^
den ziet men door een Portico of groote Boogswyze
Deur in ftn tiveede Zaal, vercierd met antique Sta-

tuen, Bronfen en Schilderyen ; en door een tweede
Portico in een Tuin : zynde alles zeer aangenaam
van coloriet, oveiheerlyk van Ordinantie en krach-

tig op paneel gefchildert. Beruftende dit fchoone
Sruk altans ook in \ Kabinet van hoog gemelde Hee-
re Prince van Orange en Nas/au (fc. &c. &c.

89 Een extra fraai en ryk geftoffeerd Landfchap, door

Breugel, Bril en Franks, hoog 19I, breet 29J dut-

men\ * 55 - o
Dit Landfchap is ryk geftoffeerd met Gebouwen, Beet-

den en Beejlen : op de tweede grond ziet men een

rond Kafleel, {taande op een hoogte, en onder aan

dèn Voet van 't zelve aan den oever der Rivier een
meenigte Beelden , ïaadende Goederen in Scheepenj

voorts een aangenaam ruim verfchiet met hoog Ge- -

bergte.

90 Een dito fraai Landfchap ; hoog en breed als vooren.

.55 - ?
Dit Stuk, een weergaa van 't voorgaande zynde, is

ter rechter en ter flinker hand 'voorzien van Gebow
wen , en met een Rivier doorfneden , loopende
naar een fraai verfchiet, in 't midden van y

t Stuk;
In alles oveiheerlyk en niet minder dan 't vorige.

(NB.) Deeze beide bovengenoemde Stukken zyn op

koper
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koper gefcbildert, zeer plaifant ,
kragtig van colo-

riet en uitvoerige De Landfcbappen zyn door Bril;

de Beelden op den doorgrond door den ouden

Franks , en de tweede grond met de Beelden en '*

verfcbiet door de Fluweelen Breugel gefcbildert.

pl Een Dorp-Gezigt, door Pieter Gyzen ,^
hoog 7I , breet io| duimen
Üit extra fraai Dorp-Gezigt is van binnen

te zien, en ter rechter zyde met een

Rivier doorfneeden, loopende naar den

Horizont: Op den Voorgrond ter flinker

zyde ziet men een Boer, met Kar en

Paard , benevens eenige Beeldjes ; op
den tweden grond verfcheide Heeren en

Dames, en in 't verfchiet een Brug over
de Rivier en in dezelve vertcheide riitf

Vaartuigen; alles zeer natuurlyk en voor
't overige zo uitvoerig op kooper ge-

fchildert , of het geëmaüleert , en zo
goedt of 't van Breugel waar.

92 Een dito Dorp-Gezigt, hoog 8, breet 10
duimen.

Dit is mede een fraai Kabinet/Jukje , en we-
dergaa van het vorige, en zynde in alles I

niet minder overheerlyk op koper ge- I

fchildert dan 't zelve.

93 Een Tuin-Gezicht , door den Ridder A. van DER WüRri

hoog 15 i breet I2£ duimen. 400 - o
In dit uitmuntend Kabinetftukje ziet men een Meisje

,

zittende op een Bank, van vooren te zien, gekleed

met een blaauw Satyne Onder- en geel Boven-Kleed:

met haar rechter hand houd zy de Poot van eer*

Hondje, dat ze op doet zitten voor een ftukje Brood

,

dat ze in de flinker" hand heeft; ter zyden van haan

en achter het Hondje ftaat een Jongetje fpeelende op
een Fluitje; allos teder, delicaat en fraai op paneel

gefchildert.

94 Een Binnekamer, door Gerard TER BüRO hoog 14!,
breet 11 duimen. 100 - o
In dit Stukje zit een Dame op een, gracieufe manier,

zich kappende voor haar Toilet, en achtex dezelve

Ee a een
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een Kammcnier; zynde een Knie-Stukje, zeer fraai

/

uitvoerig en mals op paneel gefcbildert.

95 Ten Hollandfche Pieifterplaats, door Philip WOUWER-
MAN; hoog 19, Dieet 2 5 J duimen. 202 - O
Dit is een extra fraai Landfchap , doorfneeden met een

Rivier; ter ilii ker zyde van het Stuk ziet men een
Herberg met een Pojiwagen voor dezelve, waar uit

een Dame geholpen word en 1 afodere
.

Pd//ïgiers ;
voorts een graauw gezadelt Paard ftaande t> ütin-

ken, en over de Rivier een Talbuis, daar by een'

Pcwd, en in 't verfchiet, hoog gebergte; zynde op
paneel gefchildert.

(NB.) Dit Stuk is bekent door de Prent , welke J*
Moireau daar van gegraveert heeft.

96 Een Stal met Paarden , door denzelven; hoog i7J,breet

24 duimen. 550 - o
Dit is mede een extra fraai Kabinetftukje: in de Stal

ziet men een wit en twee bruine Paarden aan de

Kreb (laan, een Vragtwagen met twee Paarden, en

een <foo Wagen met drie Paarden komen in de Stal,

en een Hor te Paard aan de Deur van de Stal, daar

men: een Verfchiet door heen ziet ; op paneel ge*

fchildert.

97 De Smits- Winkel, dooi denzelven; hoog 20, breet 25
duimen. 116 - O
Dit ib een Landfchap met Gebouwen aan de rechter zy-

de van het Stuk voorzien; voor dezelve is een Paard
dat bfflag^n word, en een Smits- Knegt , die het by
den Toom houdt: Ter zyden is een Smits- Winkel in

een Ro/z; En in 't midden van 't Stuk een Heer te

Paard, wiens voorfte Poo* bekeeken word door een

ander Smits-Knecht ; behalve meer andere ftoffagie.

en in 't verfchiet een aangenaam Landfchap; zynde'

voorts zeer edel, tranfparant en delikaat opdoek ge-

fchildert in de befte tyd van deez' Meefter.

NBi Van dit Stuk ziet men ook de Prent ,
gegraveerd

door
J.

Moirean , genaamd de Smits-Winkel N°.
2 ï . uit het W?rk en Kabinet van de Gravinne de
Verrüe.

98 Een Boerekermis en Paardemarkt , door denzelven ;

hoog 27}, breet 27 duimen, 83 - o
Die
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Dit is een binnen Dorp-Gezigt , waar in de Kermis en
Paardemarkt gehouden wordt : zynde vol gewoel,
uitvoerig, kragng en plailant opdoek gefchiidert, en

lLf ,
op paneel gepiakt.

99 Een wuJergaa tot 't voorige, door denzelven; hoog

22f, breet 26% duimen. 87-0
Die Stukje is mede ry& gefioffeert, en heeft aan de

rechter zyde een aangenaam verfchiet, zynde alles

zeer helder en piailant van coloriet en niet minder
dan het vorige op doek gefchiidert.

100 Een aangenaam iiergagtig Landlchap, door NlCOLAAS
van liliiiCHEM; hoog 27! , breet 341 duimen.

Er " "
425 - o

Dit Landfchap is verfierd met fraai Geboomte; Op de
Voorgrond in 't midden van 't Stuk ziet men twee
]eggeny!e bchaapen , een Vrquivtje melkende een

jfctf , en een zittend Vrouwtje met een Kind op de
fchoot: Op de tweede Grond zit een Herder voor
een Rotz op de Bak van een Fontein, fpeelende op
een Dvsarsfluit met eesige Schaapen voor hem, en
in 't verfchiet boog Gebergte : Zynde alles zeer Zon-
achtig, helder, tranfparant en fix op doek gelchil-

dert.

101 Een Jongetje in een Nisje, door Willem van MiEr
ris, hoogSJ, breet 7J duimen. 115 - o
Dit Jongetje is halver Lyf te zien , hebbende een

Glaasje in zyn flinker hand , en in zyn rechter

hand een Kooitje met een Vogeltje daar in , ftaande

op de Bazis van de Nis , waar op ook legt een Tol ,

eenige Kooten 9 en zyn Mutzje met pluimen: Agter

hem aan de rechter zyde ziet men een opgefcho-

ven Gordyn\ zynde dit Stukje in allen deelen fraai

,

en bizonder delikaat en uitvoerig op paneel ger

fchildert.

102 De Gierigaart, verbeeld, door een oud Man in zyn
Kamer, door Dom. van Tol, Difcipel van G. Dou;
hoog 15, breet 12^ duimen. 105 - o
Deeze oude Man zit met een Bril op zyn Neus, in

een Leuning Stoel aan een Tafel in een Kamer met
.een opgefchoven Gordyn : Over de Tafel legt een

Tapyt; in zyn flinker Hand heeft hy een Beurs, en

Ee 3 aan
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aan zyn rechter hand legt een hoop zilver Geldt;

Achter zyn Stoel ftaat de Dood met een Zandlooper

in de rechter hand, en voorts eenig ander bywerk\
zeer geeftig, teder en uitvoerig op paneel gefchil-

dert.

.103 Een Italiaanfcde Zeehaaven , door J. Lingelbach
;

hoog 60, breet 76! duimen. 6co - O
In dit kapitaale Stnk ziet men ter flinker zyde op den

Voorgrond, voor een groots Gebouw, een ^urkfcb
en een Spaanffb Koopman , benevens verfcheide

Koopmanschappen en andere Beelden ; Op den twee-*

den grond een Galey met veel Volks, zoo ook op
het Land ; en op de derde grond verfcheide Ge-
bouwen en Vaartuigen , en in 't verfchiet boog Ge"
bergte; Alles zeer delicaat en Zonachtig op doek

gefchildert; 1670. Zynde dit Stuk ook altans berufc

tende in het Kabinet van hoog gemelde zyne Hoogh.
den Heere Prince van Orange en Nasfau &c. &c. &c.

X04 Chriftus met de Emausgangers, door Hendrik Bloe-
MAERT; hoog breet 54 duimen, 20 - q
Men ziet Cbriftus met de Emausgangers aan de Tafel

zitten , zynde halver lyf te zien ; Het is kragtig en
fraai op doek gefchildert.

505 Een Doctor zittende aan een Tafel, door"

A. Boonen , Difcipel van Schalke; hoog

14j, breet 12 duimen.

Deze Doclor zit in een Leuning Stoel voor
een Tafel , met een groen Kleed be-

dekt ; op dezelve legt een Kliffeerfpuit

,

en de Doftor heeft een bruin Kleed aan

,

en een roode fluweele Mantel om met
Bond gevoerd ; houdende in zyn rech-

ter Hand een Urinaal, waar in hy met
groote verwondering het Water beziet

van een Meisje dat naaft hem ftaat te

,
huilen: Ter zyden van haar , achter de

Tafel zit de Vader , die de Dogter heel

verftoord aanziet , terwyl een Jonge

,

agter den Doclor {taande op een grap- I
2gQ _ Q

pige wyze zyn Vuifl om hoog fteekt

;

zynde alles zeer delicaat teder en tranf-

parant.
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parant, in de manier van Scbalke, op
paneel gefchildert.

j
IOÓ Een Dame met een Goedergelukfegfter ,

door denzelven; hoog en bieet als V vo-

rige.

De Dame zit aan een Tafel, die bedekt

is met een rood fluweel Kleed; zy is

i van onderen in het blaauw en van bo-

ven in 't geel gekleed , ruftende met
haar rechter Arm op de Tafel en met
haar flinker hand op een Oofiindtfch Kof-
fertje, uit het welke, een weinig open
zynde, een groen Vogeltje komt; Ter
rechter zyde over haar ftaat de Goeder-

gelukzegfler, hebbende de Vinger van
de rechter hand om hoog , en onder

den flinker Arm een Boek ; voorts in

alles niet minder dan het vorige in

deugd , en mede op paneel gefchil-

dert.

107 Een Feeft ter eere van een Afgodt , door Gekard
Hoet : hoog 20 , breet 24 duimen. 55 - O
Dit is een fchoone en zinnebeeldige Ordinantie; ftaan-

de het Afgods Beeld op een Pedeflal , en zynde vol

gewoel en zeer uitvoerig op doek gefchildert.

ïo8 A'chilles onder de Maagden, door denzelven; hoog

17, breet 21 duimen. 45-0
In dit fraai Kabinetftukje vertoont zich Achilles onder

de Maagden , in een aangenaam Bergagtig Land-
fcbap met Gebouwen-, zynde ryk van Ordinantie,

en mede zeer uitvoerig op doek gepenfeeld.

ipp Een aangenaam Landfchap,door Jan Griffier: hoog

14I, breet 14* duimen. 70-0
Dit Landfchap is op de voorgrond in 't midden ge-

ftoffeert met een grafend en leggend Koetje en met
Schaapjes-, Ter rekhter zyde is een zittende Herde-

rin , en een Herder fpeelende op een Dwarsfluit ;

verder een Ruine flaande op een hoogte; Alles zeer

murf en delikaat gefchildert op paneel; zynde

in zyn foort niet minder dan van Adr. van de

Velde.

Ee 4 ïid Een
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l;0 Een Bergachtig Landichap, door denzelven, hoog 18,
breet 23 duimen. 200 - 6
Dit Landjc.jap is verfierd met Gebouwen en met een

Rivier • oorfhèècleri en in dezelve een meenigte van
Schunen en Scheepen; Ter rechter zyde is het

Stuit op den Voorgrond geftoffeert met een Kermis
vo! gejoel van Beelden ; voorts met de uiterfte

ric.heid, uitvoerig, helder en Zonagtig op paneel

geicih'.ücrt.

in Een dito Bergachtig Landfchap^ zynde een Avond-
llond, door denzelven; hoog fb|> breet [23 duimen.

31 - o
Dit Landfchap is insgelyks met een Rivier doorfnee-

den en op den Voorgrond gellofleert met eenige

dansfefadè en zittende Beelden-, voorts met verfchei-

ét Vaartuigen en Boere Huizen \
kragtig en plaifant

pp p .meel
:
gzichi\(\en.

lil Een fraai Bergagtïg Landfchap, door Willem Ro-
MEYNs hoog 14!, breet 14J duimen. 50 - ij

lif üt Stuk ziet men ter rechter zyde een Rotz, en
voor dezelve, in 't Water , een 0/ en Êze/: In 't

midvien en ter flinker zyde zyn nog verfcheide leg-

geiide ën baande Osfen , Sbbaapen en een Bok, in 't

verfchiet een Herder , en wyders hoog Gebergte.

Alles extra uitvoerig, plaifant, het Zon-licht wel
waargenomen, en helder op paneel gefciiildert; zyn*
de in allen deelen zo goed als van Karei du Jar-
dyn.

I13 Een jong Meisje, door Govert Flink, hoog 23*,
breei 2 duimen. 155 - ö
Het Meisje is met het Lyf op zyde ,'t Hoofd van voo-

ren en halver Lyf te zien; zy is met een ryke en
vreemde Kleeding verfierd , en heeft een flaapend

Hondje op haar Arm: zeer kragtig en zo goed als

van Rembrand , op doek gefchikiert.

Ï14 Een zittende Venus in een Landfchap, door HEN-
DRIK VAN Limborch; hoog 151, breet 12$ duimen.

86 - o
Venus zit in dit Landfchap en is van vooren te zien ,'

ruitende met haar flinker Arm op een Heuvel, voor
haar zyn twee trekkebekkende Duiven en een Koo-
1

'
' ' kei
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ker met Pylen: Op de tweede Grond zl^t men twee

Mimphen, en in 't verichiet hoog Gebergte; Alles

zeer delikaat op pflnee/gefcnildert, in de manier van
zyn rVfcefter M. van der Werff.

J15 Een Dorp-Gezigt, door uavid Teniet, of tri die

manier \ hoog ijj, breet I2i duimen. 33 10
- Dit Dorp Gezigt is van binnen te zien, en geftoffeerd

met een Plonaering vgn Krygs-Liedtn zeer fraai

en uitvoerig op paneel gefchndert.

NB. jDi; 1/bekend by de Prent, gegraveerd door J.

P. Le Bas. waar onder jlaat: Les Miieres de la

Guerre.

ïió Een Boere Binne-Wuis, door Philip Koning, hoog

15I, breet 17! duimen. iy - o
In dit Stukje zit een Vrouwtje te llaapen by het

Vuur, en naaft haar zit een oud Man, die een
Snolletje Eet; Achter dezelve ftaan twee Boeren,

en verder eenig ander 6ytL<er& : zynde een fraaije

Ordinantie op paneel gefchiiderr.

Ï17 Een Hiftoiie-Stuk,dooi- Bkonkhorst ; hoog 45, breet

ói duimen. 20 - o
Deze^Hijhrie verbeeld de Vader in de Gevangenis,

woedende door de Dogter uit haare Porjlen gevoed:
Allés levensgroot

e

, halver Lyf te zien en krachtig

op doek geichiidert.

jl8 Een (kapende Cupido , door Jacob VAN Loo ; hoog 66,
breet 53I duimen. 3 ,

- o
Men ziet Cupido de Vlerken korten , terwyl een
Vrouw knielendë'op den Voorgrond, .zyn Boog en
Pylen verbreekt voor de Oogen van Diana, zitten-

de in de Wolken; zynde een fïaaije Ordinantie van
zeven Beelden ,

krachtig en fchoon op doek ge-
fchi kiert.

119 Een Bacchanaal, door T. BajsureN", hoog 65, breet

83 duimen. 100-0
In dit Stuk, dat een kapitaale Ordinantie is , zyn vier

Beelden meer dan levensgrote: Een Man y leggende
uitgeleekt, met een Tygerhuid over zyn middel ge-

dekt, ruft met zyn Rug op te Knie van een êVrouw9

die met haar rechter hand Druiven uitperft in zyn
Mond y hebbende in de flinker hand een Kruik-X

E e 5 voos
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Voor zyn voeten ter flinker zyde zit een tweede
Man van vooren te zien, drinkende uit een Kruik,
hebbende een linnen Kleed om zyn middel geilin-

gerd, en (taande agter hem een Bok, en ter zyde
een Satyr met een Mandje met Druiven in de eene
hand

, terwyl hy met de andere eenige IVyngaard-
bladen plukt: zynde alles fraai geteekent en krach-
tig van coloriet

, op doek gefchildert.

j20 Een Binnekamer, door Jan Voorhout, hoog 17I,
breet 15! duimen. 21 - o
In dit Vertrek ter rechter zyde van het Stuk , zit

een Dame, met een Hondje op haar fchoot voor
haar Toilet ; Achter haar ftaat een Kamenier met een

fnoer Paarlen in de hand , en aan 't einde van 't

Vertrek ziet men een Dame, van achteren te zien

,

voor een open Venfter, fpeelende op het Ctavier:

zynde een zeer aangenaam en fraai Stuk, op doek

gepenfeeld.

221 Een Harte Jagt, door C. A. Ruthard
hoog 60, breet 7Ó duimen.
Dit is een fraai hoog en Bergachtig Land-
schap , zeer ryk geftofFeerd met een
Harte Jagt in 't IVater op den Voor-
grond: voorts ziefc men eenige Jagers
ie Paard , blaazende op Jagtboorns ;

zynde in allen deelen zeer fix getee-

kend, en fraai op doek gefchildert, in

de manier van A. Pynaker A°. 1670. >2 iy - o
122 Een dito, zynde een weergaa, door den-

Zelven\ hoog en breet als voren.

Dog in dit Stuk is de Jagt op het Land;
zynde op de Voorgrondt geftoffeerd

met verfcheide Harten en Honden
,

achter dezelve twee Heeren te Paard,
en verders zeer fraai getekend, krach-

tig en Zonachtig, in allen deelen niet

minder dan het vorige ,
op doek ge-

fchildert.

123 Da Vinding vanMozes, door Ambrosi FaissENBER-

GER; hoog 47, breet 86 duimen. 28-0
Dit is een fchoon Arkadifch Landfchap, verfierd met

Ge-
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Gebouwen, doorfneeden met een Rivier, en ryk
geltoffeert met de Hiftorie van Mozes Vinding 1

voorts kragtig van colonet, fraai getekent, en in

allen deelen 20 fchoon , als of het van AT
. Pousjtn

was, op doek gefchildert. 15 - 15
124 Een extra fraai en groots Bergagtig Landfchap, door

dpnzelven; hoog en breet als 't vorige.

In dit Land/cbap is een groote ruimte, zynde het ver-

fchiet zeer Zonagtig en mede met een Rivier door-

fiaeeden: Op rt'eerite en twede Grond is 't ryk ge-

ftoffeerd met Beeldenen Beefien, en niet minder frj

Kunft dan 't voorige, en mede op doek gefchildert.

125 Een hoog Bergachtig Landfchap , door''

denzelven ; hoog 83 J, breet 37 duimen*.

Dit Landfchap is verfierd met Gebouwen
en een VVaterval, wel geftoffeerd, en
kragtig op doek gefchildert.

12Ö Een dito Bergagtig Landfchap ;
hoog en

breet als boven»

Dit is met groot Geboomte verfierd , ook
ryk geftoffeerd en op doek gefchildert. ,

127 Een Stuk met allerley Vruchten, door Jacob Mar-
rell, hoog 44, breet 6c£ duimen. 30 - o
Dit is een fraai Stuk, verbeeldende een Tafel over-

dekt met een groen Kleed met zilveje Franjes : Op
dezelve ftaat een Schotel met veelerley Vruchten f

voor dezelve*een Kreeft, Citroen &c. wyders een
goude en zilvere Drinkbeeker , als mede Oefiers ,

Brood en andere' dingen meer : Alles zeer fraai en
natuurlyk op doek gefchildert.

128 De Vier Getyden des Jaars, door
J.
Heyst ; hoog 85,

breet 93 duimen. 40 - o
Dit zyn vier groote Landfcbappen , alle even hoog en

breet: zynde fchoon en ryk van Ordinantie, en
geftoffeerd met Beelden, Beefien en Vruchten, ydex

in zyn Saizoen, en op doek gefchildert.

I2p De Vier dito Getyden, door denzelvm\ ieder hoog

43I, breet 59^ duimen. 32-0
Deeze zyn insgelyks zeer ryk geftoffeerd , en kragtig

op doek gefchildert. Dog een dezer Getyden man-
queert.

J30 Een
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130 Een Bergagtig Landfchap , door van DER MEULEN
\

hoog 23 J, breet 20 duimen. 62 - o
Pit Landfchap is zeer fraai en geftoffeert met twee.

Muil-Ezels* en drie Figuuren: Op de tweede Grond
eemge Heeren te J^oe/ en te Paard: ln 't verfchiet

aan de voet van 't hoog Gebergte ziet men een
Stadt ; zynde voorts zeer natuurlyk en uitvoerig

op doek gefchildert.

131 Een Herberg in een Rotz, door Bout, hoog f 3^

,

breet ló^duimen. 30-0
Dit Stukje, zynde een Ruft van de Jagt, is geftof-

feert voor de Herberg met eenige Paarden, Jagt~
honden, dansfende en leggende Beelden : en voots

zeer geeftig en uitvoerig op paneel gefchildert.

I42 Een Italiaanfche Zeehaven , door töOUDEWYNS en

Bout; hoogi2§, breet 16 duimen.] 20-10
Dit fraaije Stukje is ryk op de Voorgrond geftoffeerd

met Beelden en Koopmanschappen: En op de twede
Grond met eenige Galeijen ; zynde wyders helder

en natuurlyk op doek gefchildert.

133 Twee Stuks Land-Oatailjes , door Karel Brydel;
ieder hoog 15!, breet 123 duimen. 29 - 15
Deeze beide Stukjes zyn ryk van Ordinantie en zeer

kragtig op doek gefchildert.

135 De Voetwasling van Chriftus aan zyne Apoftelen ,

dQor Aer. van Diepenbeek , hoog 1 j| , breet 20
20 duimen. * 20-0
Deeze Voetwasfing is fraai geteekendt, kragtig van

coloriet, en fix op paneel gefchildert.

136 Een Arkadifch Landfchap, door J. Glaü-*
ber; hoog ï7|, breet 2i| duimen.

Dit Landfchap is extra fraai op de Voor-
grond geftoffeerd en kragtig op doek ge-

fchildert.

137 Een dito Landfchap; hoog lóf, breet 2ij

duimen.

Dit Stukje is overeenkomende met het bo-

vengemelde en ook kragtig op doek ge-

fchildert.

138 Reinoud en Aimidain 't betoverd Dal, door AdriAAN
Bakker, hoog 82, breet 90 duimen, 16 - o

Dit
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Dit it een kapitaale Ordinantie van zes Beelden, zo
Kinderen als anderen ; zynde levensgroote en op
doek gefchildert.

139 Venus en Juno in de Wolken, uit het School van
Maiirat ; hoog 40», breed 57^ duimen. 12 - 10
Deeze beide Godinnen zyn leevensgroote , halver Lyf
|te zien , houdende eikanderen by de hand , en zyn*
de de eene van vooren, en de andere op zyden te

zien; Achter Juno ziet men een Regenboog, daar

Cupido op ruft met zyn flinker Arm : Alles zeer
fraai en kragtig op doek gefchildert.

VAN DIVERSE MEESTERS.

-I40 Een Tyber-Gezicht te Rome; hoog 23 , breet 39 dui*

men. 110 - o
Men ziet op de Voorgrond van dit Stuk een ryke ftof-

feering van Beelden en Beeflen, en in de Rivier ver-

fcheide Vaartuigen : Het is zeer uitvoerig , door
een ïtaliaanjcb Meefler op doek gefchildert.

141 Ten Brabands Dorp van binnen te zien; hoogór,
breet 89 duimen. 25-0
Dit Stuk is mede ryk geftoffeert : men ziet 'er in een

plondering van Krygsvolk', zynde door een goed
Brabands Meefler op doek gefchildert.

142 Een oude Vrouw zittende te Leezen; hoog 22 , breet

183 duimen. 41 - o
Dit Vrouwtje heeft een Boek op haar fchoot, zit zeer

aandagtig te Leezen, en is fchoon en kragtig op
doek gefchildert.

(NR.) Zynde dit Stukje door 't Prentje van van
V.iet bekent.

143 Een oud Mans- Hoofd, hoog yl, breet'

5J duimen.

Dit is zeer kragng , in de manier van Rem-
brand, op paneel gefchildert. .

144 Het Pourtrait van Rembrand
; hoog en

breet als V vorige.

In dit Stukje zfet men Rembrand ruftende

met zyn Arm op een fteene Muur.
(NB.) Zynde bet zelve bekend by bet

Prentje
? doorhem zelfs GeëtJJ.

145 Een

21
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145 Een zeer bevallige Vrouwe-Tronie , hoog 15!, brtet

12 £ duimen. 30-15
Dit Vrouwtje, zynde een Borflfluk , heeft gebonden

en nederhangend fraai gekruld Hair, en is delicaat

en teder , door een Modern Italiaanfch Meefler, op
doek gefchildert.

J4Ó Een Mans-Pourtrait, halver Lyf te zien; hoo2 38I,
breet 28$ duimen. 08 - o
Dit Mans-Beeld is levensgroote i gekleed in de ge-

daante van een Hercules , ruftende met zyn rech-

ter Hand op zyn flinker, in welke hy een Knods
heeft: Alles zeer fix door een braafMeefler op doek

gefchildert.

147 Twee Bergagtige Landfchapjes ; ieder hoog 61, breet

yl duimen. 14-5
Deeze Stukjes zyn ryk geftoffeert, uitvoerig, kragtig

en natuurlyk,door Boudewyns op koper gefchildert.

148 Twee dito Landfchapjes, ieder hoog 7, breet 9 dut*

men, 12 - 5
Het eene dezer is een Maanefcbyn , en het andere een

Daglicht \ zynde zo uitvoerig als de voorgaande,
en niet minder kunftig, door een goed Meefler op
doek gefchildert.

149 Een Maria met het Kind Jefus op haar fchoot
; zyn-

de zeer fchoon en kragtig in de manier van Vouet
,
op

doek gefchildert. 10 - 10
150 Een Gezicht van de Pont Neuf in Parys ; ziende langs

de Seine \ zynde de Voorgrond ryk geftoffeerd , en
voorts zeer helder en plaifant , door een goed Franfch

Meefler op doek gefchildert. 16 - 10

151 Een Italiaanfche Zeehaven; zynde op de Voorgrond
geftoffeerd met Kooplieden, Slaaven &c. en in|de
manier van Lingelbach op doek gefchildert.

17-O
152 Een Paardemarkt vol gewoel', verbeeldende een aan-

genaam Landfcbap , in de manier van Wouwerman ,

op doek gefchildert. 17 - 5
Ï53 Een Jongetje, en een oude Vrouw ; fpeelende het

Jongetje mot een Duifje, en de oude Vrouw is in 't

Bond gekleed ; zynde zeer aardig door een goed Meef
ter gefchildert. IO - 15

154 Een kapitaal Landfcbap, waar in verbeeld is een Ko-
ningtykt
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ninglyke Jagt> met een groot gevolg; zynde krachtig

en nafuuriyk , door een braaf Meejier op doek ge-

ieMldèrt.
' 32-0

1X55 Twce-en -dertig Stuks Jachthonden; zynde alle levens-

1 groote, door een Hoogduitfch Meefter op doek gefchil-

dert, en by 't paar verkogr, en dus t'zamen rendee-*

rende. & - L 80-10

APPENDIX
van SCHILDERYEN.

lütt.

IA. Mozes flaande het Water uit de Steen -Rotz , door

Breugel en van Baalen; hoog 29, breet 35 duimen.

* 250 - o
Dit Stnk verheelt een zeer fchoon en uitvoerig Land-
febap, ryk geftoffeerd met Beelden; zynde zeer tranf-

parant, krachtig en delicaat op paneel gefchildert, en
wel in de beften tyd van deze beroemde Meeflers.

NB. Het Landfebap is van de Fluweele Breugel, en
de Beelden door van Baaien gefchildert.

|B. Een Boere Gezelfchap , door David Tenlers , hoog

17, breet 26 duimen. 300 - o
Dit verbeelt een Binnebuys , waar in eenige Rockende

Boeren zyn; Het Stuk is meefleragtig getoetft, en
extra fraay op paneel gefchildert.

Een Chirurgyns Winkel, door denzelven; hoog 14J,
breet 11 duimen. 190 - o
Dit is een zeer fchoon Stukje, en niet minder correct

en teder dan het vorige op doek gefchildert.

Een Paardewed, door Philip Wouwerman ; hoog 15J,
breet 21 duimen. 131 - o
Dit Stuk verbeeld een extra fraai Landfebap , geftof-

feerd met Beelden en Paarden , die men laat drinken;

zynde een zeer geeftig Stukje, en waar in de natuur

uitneemend wel gevolgd is; op paneel gefchildert.

Een vrolyk Gezelfchap van Mans en Vrouwen, door
Gerards. 90-0
Dit is een zeer fchoone Ordinantie, voorzien met ver-

fcheide Figuuren, die op de Kaorf fpeelen, fix en
uitvoerig gefchildert.-

F. Een
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F. Een fraai Arkadifch Landfchap , uoor Jan"
GlaüBü iv , hoog 12 b/eet 4 au-itiii n
Dit Stuftje is zeer wvi gelioif cï< , fix ej

kloek op doek gepe;'.eecid.

G. Een ander Landfchap ;
hoog p# bi et ah > 02

vorige

Dit is niet minder dan "het eerde, en eet

wedergaa van 't zelve, trn mede op doek

gefchildëft. .

H. Een fraai Stuk nog, extra Catalogus. 6z - $

EXTRACT UIT EËM

CATALOGUS van SCHILDER YEN.v

Verkogt den i. Junii 1705. binnen Leyden.

Nota. Deeze Scbilderyen zyn gemeeten met de Rhynland-

fche voetmaat binnen de Lyjlcn.

1 TT* EN fraay Landfchap door 'lacob Ruysdaal ; ryfc

I j géftpffeerd met Beelden, Paaiden en BeefieflB

door Adriaan van de Velde ; hoog 20, breet 25 duimen*

122 - o
2 Een Gezigt in den Haarlemmerhout met de Puk-plaats

Middellaan en verder bywerk, door denzehen\ hoog
2s§ , breet 2cf duimen. 56 - O

3 Een fraay Boich-Gezigt , door denzelven\ hoog 2ch
breet 54^ duimen. 25 - i#

4 Een fraay Landfchap met Beelden en Beeften, door J,

Both', hoog 47, breet 48 duimen. 85 - O

5 Een Stukje met drie Beeftjes, door Paulus Potter; hoog

12, breet 15 duimen. 76-0
6 Een Rencqnter te Paard, zeer fraay , door yara vab

Hugtenburg\ hoog 26 , breet 35! duimen. 79 - Ó

7 Een Geveht voor een Stadt, door denzelven\\ioog 7J,
breet 2 1 duimen. 57 -

8 Een fraay Piemontees Landfchap met Beelden &c. ge-

ftoüeert,
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ftoffeert, door dcnzelven; hoog 25, breet 30 duimen.
r

- . . 1
'•'

- 73.r, 'o

9 Een Pleifterplaats , door denzelven\ hoog 2c; , bi c et

27! duimen. 43-0
10 Een Renconter te Paard, door PlHlïp JVouvjerman ;

hoog i8|, breet 26j duimen, 40 -0
11 Een Gevegt voor een Stadt. zeer fraay, door J. P.

Stoop ; hoog 20 , breet 2.42 duimen. 42 -0
12 Een Graauw Paard op. Stal, dat Geroskamt word, door

Gerard ter Burgb\ hoog 19, breet 25^ duimen.

41-0
J3 Een Heer, zittende voor een Tafel, en een Dame daar

by (taande , met meerder bywerk , door denzelvai;

hoog 40, breet 33 duimen. .70 - o
J4 Een Officier met een Damen in een Binne- vertrek ,

met veel bywerk, door Jacob van Uchterveidt; hoog

36, breet 30 duimen. ó? - o
15 Een Visboer die met zyn Vis een Huis ingaat

, terwyl

twee Kinderen op de Stoep t'zamen ipeelen , met ver-

der bywerk, door denzelven ; hoog ió|, breet 13I
duimen. 36 - o

16 Een Keuke-Meid, met veel bywerk van Keuke-Goed,
Eetwaaren, &c. door denzelven:, hoog 17, breet 14
duimen. 24-10

17 Een fraay Stukje met vrolyke Boeren en Boerinnens*

voor een Bnite-Huis, op koper, door David Teniers-,

hoog 9, breet ui duimen. 50 - 10
18 Een Man in een Binne-Vertrek met veel bywerk, door

A. Teniers\ hoog 22|, breet 32J duimen. 26 - 10

19 De Aanbidding "der Herders, door Jacob de Weth\
hoog 10, breet jl duimen. 30^- o

20 Een St. Petrus, zeer goedt, door Ferdinand Bo/;'hoog

41, breet 33 duimen. 2-5***
21 De Verloochening van Petrus , door Joachim Uitte*

waal
, hoog 18

?
breet 26 duimen. 16-

22vEen Maria Magdalena, door G. Hondhorft; hoog 33,
breet 29 duimen. 15 -10

23 Een Hiftorie uit Ovidius, door Jacob Jordaans ; Tióog

46, breet 48 duimen. 25 -> o
24 De Sint Jans Kerk te Utrecht, door P. Zaanredam ;

hoog IÖJ*, breet 13J duimen. 43. -v o
25 Een
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25 Een dito Kerkje van binnen , door G. Berkbeyden :

hoog 16, breet 14 duimen. 24-0
26 Een gedekte Talel met Haring, Brood &c. , door QuiU

lelmo van Aalfl ;
hoog 19 , breet 15^ duimen,

41-0
27 Een vrolyk Gezelfchap van Heeren en Dames, in een

Bïhne-Hurs, zeer uitvoerig, door P. de Hooge: hoog

40 breet 46 duimen. 35 - o
28 Een Vrolyk Gezelfchap , door Jan Steen ; hoog 36,

breet 98 duimen. 25-0
29 Eenige Heidens en Boeren in een Landfchapje , door

denzelven ; hoog 20 , breet 16 duimen. 28 - 10

30 Een Dame die met een Hondje fpeelt, en een Meid
daar by {taande, met verder bywerk, door N. Verkol-

je; hoog 21^ , breet i8§ duimen. 25 - o
31 Een Corps de Garde met fpeelende Officiers, en ver-

der bywerk, door Jean le Duc\\\oog 29, breet 26 dui~

men. 27-0
32 Een Man met een Roemer, zeer uitvoerig, door G.

Schalken; hoog ó, breet 5 duimen. 30-0
33 Een oud Vrouwe Pourtraitje, door Adriaan van Oftaa-

de; hoog 6\, breet 5^ duimen. 26 - 10

34 Een Binne-Huis met Boeren , door, of na denzelven;

hoog iyi , breet 14 duimen. 25-0
3"5 Een Schilder in zyn Kamer, door Marienhof; hoog 14^,

breet 12 duimen. 26 - O
36 Het Huis de Orange-Zaal in 't Haagfche'

Bos, van agteren met de Tuin, door Jan
van der Heydcn ; zynde gefloffeert door

Adriaan van de Velde; hoog 84, breet 11

duimen.

37 Een dito weergaa, zynde het zelve Huis

van ter zyden te zien , en als voren geftof-

feerd, door beide dezelven; zynde hoog en

breet als 't zelve.

38 Een fraay Gezigt , zynde een {til Water vol Scheepen

,

eu de Stadt Dordrecht in 't verfchiet, door Aalbert

Kuyp; hoog 27, breet 40 duimen. 65 - o
39 Een fraay Landfchap , door den ouden G. de Heus-%

zynde zo goed als van Jan Both; hoog 15, breet 21

duimen. 55 - o
40 Een
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40 Een dito Landfchap, met Beelden en Beeftjes, door
Dirk van Bergen-, 1685, hoog 14, breet 18 duimen,

46 - o
41 Een dito geftoffeerd Landfchapje, door denzelven

; hoog
10, breet 12 duimen. 39 - o

42 Een plaifant Landfchapje met Beelden en'

Beeftjes , door Kornelis de Bruyn ; hoog
IO, breet 13! duimen.

43 Een dito Landfchapje tot een weergaa,

door denzelven; zynde boog en breet ais V
zelve.

44 Een fraay Bofch-Gezigt met Beeftjes, door A. van de

Velde; hoog 19, breet 24 duimen. 31 - o
45 Een plaifant Stukje met Koetjes en Schaapjes, door

Aalbert Klomp; hoog 12£ , breet i$i duimen. 35-0
46 Een dito met differente Beeftjes, door denzelven ;hoog

15, breet 13* duimen. 35 - o
47 Twee kapitaal e Landfchappen, door Frederic de Mou~

cheron; ieder hoog 33, breet 27^ duimen. 45-0
48 Een Bergagtig Landfchap, door denzelven; zynde ge-

ftoffeerd door A. van de Velde-, .hoog 15, breet 12'dui-

men. 28 - o
49 Een plaifante Morgeftond, door Ifaak de Moucheron

,

ryk geftoffeerd door A. van de Velde; hoog 13, breet:

15 duimen. 26 - o
50 Een fraay Hof-Gezigt, door denzelven; hoog 2(5, breet

29 duimen. 23 - 10

51 Een Dorp-Gezigt, zynde een Avondftoud, door Aan
van der Neer; hoog 11, breet 14 duimen. 19 - 15

52 Een dito Maanefchyn , zeer natuurlyk , door denzeU
ven; hoog 21, breet 17^ duimen. 38 - o

53 Eenige Beeften in een plaifant Landfchap, door Adam
Pynaker; hoog 39, breet 34 duimen. 27 - o

54 Een Bergagtig Landfchap met Beeften &c., door Be-
gyn; hoog 40, breet 48 duimen. 23-0

55 Een Landfchap door Verboom , zynde geftoffeert door

A. van de Velde; hoog 17, breet 22 duimen. 28-0
56 Een dito Landfchap, door denzelven, en geftoffeert

door Pb. Wouvjerman; hoog 23, breet 32 duimen.

21-0
57 Een Bofch-Gezigt met Figuuren , door denzelven ;

hoog
iOa, breet SI duimen. 18 - 10

Ff 2 58 Een
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58 Een Landfchap met vrolyke Boeren en Boerinnens, iit

de manier van Breugel, door Fouquieres; Hoog 12, breet

19 duimen. 22-10
59 Een dito Landfchap met een vrolyk Gezelfchap van

Boeren en Boerinnens, door denzelven; hoog 16, breet

28 duimen.

60 Een zeer plaifant Gezigtje buiten L«yden
ffanfens) hoog 7, breet 10 duimen.

21 - 5
y door 7.
22 -

m

10

" 33
-

denzelven; hoog 6, breet 8 1 duimen.

62 Een dito weergaa, door denzelven; zynde
hoog en breet als vooren.

63 Een fraay Dorp-Gezigt, door denzelven ; hoog i2|,
breet 14^ duimen. 35- o

64 Een dito Gezigt van de Munt-Toren door denzelven;

hoog 144, breet ty duimen. 42 - o
65 Twee Landfchappen, door D. Dalens ;ieder hoog 16J

breet 13 duimen. 36 - o
66 Een Landfchap met een oud Huis, &c.*1

door Emanuel Murand; hoog ijj, breet
|

2ï duimen. \* 26 - o
67 Een dito weergaa, door denzelven; zynde

hoog en breet als voren. J
68 Een Landfchap met Gevogelten , door R. Xavery ;

hoog 17, breet 26* duimen. 16 - 10

69 Een zeer natuürlyk Zee-Stormtje,door Lu- 9

]

dofff' Backbuifen \
hoog II, breet 12 duimen. [

70 Een dito ftil 'Zeetje, door, of in de manier {
°9

van denzelven; hoog 11 , breet 14 duimen. J

71 Een ftille Zee, door Reynier Zeemans; hoog 15^, breet

2o§ duimen. 16 - 10

72 D'Admiraliteits Werf te Amflerdam, door*
denzelven; hoog 14, breet 19^ dnimen.

73 Een dito zynde een Gezigt van 't Ey ,door
denzelven: hoog 15, breet 19! duimen. J

74 Een zeer : kapitaal 'Stuk , zynde een ftille Zee met een
Vloot Scheepen, ten Anker leggende' voor Rammekes,
door Schippers; hoog 70, breet 79 duimen. 26-0

75 Een Bloem- en Fruit-Stuk, door Emjl Stuvén; hoog

261, breet 21 duimen. 20 - 10

33-o

CA-
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EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 5. Junii 1765. te Amfterdam.

(NB.) DeScbilderyen zyn alk gemoeten zonder de Lyflen en

met de Amfterdamfe voetmaat van 1 1 duimen in de voet,

1 ¥7^ EN Stuk, verbeeldende de Zegeninge van Jacob

JlL/ aan Ephraim en Manasfe; de Oudvader is. zitten-

de op een Ruftbed, aan zyn flinkerzyde ftaan neder-

geboge de twee Jongelingen die hy de handen aplegd

en Zegendt; ter zyde van dezelve ftaat Jofeph , zeer

attent zynde over de Zegening van Jacob; zynde al-

les zeer fraay van Teekening en heel uitvoerig en deli-

caat gefchildert, door den Ridder van der Werffy op
paneel; hoog 24, breet 1 81 duimen, 560 - o

2 Een dito weergaa, zynde de Hiftoiie van Abraham,
daar hy Hagar beftraft: Hy is gezeeten op een Ruft-

bedde, met zyn Onder-lyf half bedekt, en zyn boven-

lyf naakt; aan zyn regter zyde zit Sara, en Hagar is

Itaande met gevouwe handen, door denzelven; dit Stuk

is niet minder van deugdt, teekening en coloriet dan

't voorgaande , en zynde even hoog en breet ais li zelve.

3 Loth met zyn Dogters gezeeten in een Grot ; ter reg-

ter zyde ziet men Loth , over de rechter Dey met een

k Kleed bedekt, en zittende met zyn regter Been uitge-*

ftrekt; in de flinker Hand heeft hy een Schaal, waar in

eene der Dochters Druiven uitperft, en de andere Dog-
ter, van vooren te zien, ruft op de eene Arm; alles

zeer delicaat en teder op paneel gefchiidert, door den-

zelven; hoog breet 13 j duimen. 550 - O
4 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Heuvelagtig Land-

fchap , waar in men op een hoogte een Battaille van
Ruiters ziet: zynde zeer fraay en ryk van Ordinantie,

door Philip pyouzverman ,
op doek ; hoog 32 , breet

\

430 - o

40 duimen. 225 - o

5Ff 3
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5 Een Stukje met Paarden, na, en in 't Water gaande:

mede uitvoerig op doek gefchildert , door denzelven ;

hoog 20J , breet 2Ó£ duimen. 42 - 10

6 Een fraay Bergagtig Landfchap , door J. Wynands

,

ryk gefrotteerd door Philip lVowwerman\ op de Voor-
grond zit een Dame te Paard, ter zyde van welke een

Paard traat , door een Knegt werdende vaftgehouden

,

en andere Figuuren meer: Ter regter zyde van 't Stuk

is een aangenaam verfchiet; zynde alles zeer delicaat

op doek gefchildert; hoog 22, breet 30 duimen.

2C0 - O

7 Een Stuk met Italiaanfche Gebouwen , door Thomas
Wyk en door Ph. Wouwerman, geftofTeert met een

Mannetje die -van een Trap, en een Laftdraagende Ezel,

die uit een Onderhuis komt; voorts met twee Vrouwt-
jes ,die d'eene (taande, en d'andere knielende wasfehen

by een Put , voor de Gebonwen zynde ; Alles zeer natuur-

lyk op doek\ hoog 15J, breet 14 duimen. 153 - o
8 Een Wilde Zwyne-Jagt met vyf Honden , zynde kapi-

taal , uittvoerig , kragtig en fraay gefchildert , door

Pauhis Potter , pp doek-, hoog 40, breet 35 duimen.

299 - o

9 Een kapitaal Stuk, ryk van Ordinantie, verbeeldende

de Dood van Dido , leggende ter regter zyde van *|

Stuk op een Houtmyt, terwyl men ter flinker zyde op
de Voorgrond een brandend Altaar ziet, waar by een

Priefter en andere Beelden: voorts een Hondje, be-

nevens eenige zilvere en goude Vaaten; Alles fraay en
kragtig gefchildert, door Nicolaas Berchem ,

op doek\

hoog 66, breet 48 duimen. 90-0
10 Een aangenaam Landfchap

, op welkers voorgrond een
Rivier is , waar door een Man ryd op een graauw
Paard: tei zyde gaat een Vrouwtje en een Hond, die

haar aanbiaft;aan de andere zyde een Rukje en Schaap-

je; verder een Veldgezigt met .öeeften; en in 't ver-

fchiet hoog Gebergten; alles zeer Zonagtig en tranfpa-

rant gefchildert, door Karet du Jardin, op doek; hoog

19I , breet 18 duimen. 455 - o
11 Een Italiaans Gebouw, voor 't welk een Kwakza'/er

{raat, fpeelende op een Guitar: ter zyde van hem zyn
drie Kinderen, waarvan 'er een met een Hondje fpeelt;

ag-
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I agter hem ftaat een Tafeltje met eenige Medicamen-
ten, alles zeer uitvoerig en delicaat gefchildert, door
denzelven; op doek; hoog 17, breet 15 duimen.

230 - o
1 12 Een Landfchapje met een drift Beeftjes door 't Water,

zeer uitvoerig gepenceelt , door denzelven, op doek
;

hoog 10 , breet 13 duimen. • 121 - o

13 Een Binne-Vertrek, waar in een Vrouwtje zit met ee-

nig Naaiwerk op haar fchoot: ter flinker zyde van haar

ftaat een Wieg waar in een Kindje zeer natuurlyk legt

te flaapen ; en ter regter zyde van 't Vrouwtje is een

Tafel met Brood , Boter &c. wyders ziet men een
Stoel, Stoof, Naaimand en andere Meubelen; alles

zeer teder en uitvoerig gefchildert, door Willem van
Mieris, op paneel', hoog breet 15 duimen.

305 - o
14 Een extra fraay Sinnebeeldig Stuk, in welkers midde

de Ongerechtigheid zittende is op een Throon , hou-
dende in haar iïinker Handt een bloot Zwaard en in de
regter een goude Schaal: haar Hoofd is bedekt met een
Tulband en ruft met de Voet op de Wereldt, voor
welke men den Rykdom ziet: ter regter zyde van haar

zit de Geregtigheid, verzeld van de Barmhertigheid op
de Wolken , dewelke gedreigd en aangevallen word
door 't geweld of de wreetheid, verbeeld door een
Man, ftaande op de Voorgrond, hebbende in zyn reg-

ter Hand een blood Zwaard en houdende de llinker

Hand uitgeftrekt, zynde zyn Hoofd bedekt met een
Leeuwehuid, en ter zyde van hem ftaan.de Godloos-
heid en het Bedrog; alles zeer fchoon, uitvoerig en
delicaat, gefchildert door Adriaan de Vols, op paneel-^

hoog i8f , breet 17 duimen. 425 - o
15 Een Heer ftaande gekleed in een Japon en halver Lyf

te zien; hy ruft met zyn flinker Hand op een Boek, en
agter hem ftaat een Bibliotheek: zynde zeer uitvoerig

en teder in de manier van den ouden Mieris , gefchil-

dert door denzelven, op paneel', hoog 7f , breet 6 dui-
men. 65-10

16 Een extra fraay Stuk, verbeeldende een Tuin-Gezigt;
op de Voorgrond ter flinker zyde ,hangen aan een Snap-
haan eendoode Haas, een Zwaan, Patryfen, en ver-

Ff4 der
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der Jagt' gereedfchap , en bove dezelve is een vliegende !

Duyt: ter regtex zyde van 't Stuk is een blaffendenj

Jrlonü, en voor dezelve leggen een Endvogel, Faiiant 1

en andere Vogels: zynde het verfchieti een fraay Tuin- I

Gezigt; alles is even fchoon en delicaat op doek ge-
fchi loert door Jan Weninx ; hoog 58 , breet 50 dui-

men. • 200 - o

17 Een ander voortreffelyk Stuk, waar in een Marmer-
fteene Tafel fraat , op welke legt een doode ilaas en

Baan , hangende aan zyn Poot met een Vlerk uitge-

fpreit: daaragtcr is een Mand en op dezelve een doo-
de Patrys enandere Vogels: verder eenig Jagt Gereed-
fchap ;

zynde alles zeer uitvoerig en delicaat op doek ,

óoot denzelven; hoog 42, breet 36 duimen. 150 - O
18 Een Bergagtig Landfchap, op de Voorgrond geltoffeert

met een Heer te Paard en eenige zittende en {taande

Beelden ; aan de regter zyde van 't Stuk en op 't Ge-
bergte ziet men eenige Gebouwen: ter flinker zyde in

't verfchiet vertoont zich een Zeehaven, zynde alles

zeer fraay op doek gefchildert door Gio Baptifla We-
fiinx \ hoog 19, breet 24 duimen. 130 - O

19 Een fraay Bergagtig Landfchap, door J. Both, en op
de Voorgrond geiïoffeert met Menfchen en Beeften ,

door' A. Both; alles zeer natuuriyk en fraay op doek;

hoog 44 , breet 40! duimen. 200 - O
20 Een zeer fraay Stuk , verbeeldende een Buiteplaats met

eenige Heeren en Dames, fpeelende op de Kaart en
Chvter ; meefteragtig gefchildert , door Jan Lis, op
doekt hoog 33, breet 27 duimen. 285 - o

21 Een Binnenhuis meteen Gezelfchap en veelerlei Vrug-
ten, zeer fraay door denzelven, op doek; hoog 23,
breet 29 duimen. 152 - o

22 Een Gezigt langs de Heere Gragt te Amfterdam, zeer

uitvoerig gefchildert op paneel , door Jan van der Hey-
den, en door A. van de Velde geftofleertj hoog 15I,
breet 16 duimen. 175 - o

23 Een fraay Stukje, verbeeldende een Hartekamp , zeer

uitvoerig op paneel, door denzelven; hoog 9, breet 11

dunnen. • 73 - o
24 Een Binne-Vertrek, waar in een Heer aan een 1'afel

zit , . fpeelende op een Chyter: voor denzelven ftaat

een
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een Dame in 't wit Satyn gekleed met een .Muziek-
boek in de Handen : agter haar legt een Hond op
een Stoel 'te flapen, en een twede Dame ftaat in de
Deur ; zeer delicaat en uitvoerig , door Gerard Ter
Burch, op doek; hoog 32^ , breet 28 duimen.

62 - o
25 Ken Binne-Vertrek , waar in een Officier zit, ruftende

met zyn regter Arm op een Tafel, en een Pyp in de

Hand; voor hem legt een Trommel, Helm en Har-
nafch , ter llinker zyde van hem ftaat een Tamboer
met de Hoed in de Hand: alles natuurlyk en kragtig,

op paneel/in de manier van G. Ter Burch ,door Gerbr.

van den Eekhout; hoog 142, breet 12 duimen, 81 - o
26 Een extra fraay Stuk, verbeeldende een -Binne-Vertrek

met kapitale Beelden , zingende en Danfende op de
Voorgrond: aan de eene zyde ziet men een Jongetje

fpelende op de Dwars-Fluit, en voor hem een daniend

Hondje: alles zeer fix , kragtig en uitvoerig gsfchil-

dert, door Jan Steen; in zyn befte tydt; hoog 34,
breet 29 duimen, 280 - o

27 Een Binnehuis, waar in een Boere Gezelfchap van vyf
Beeldjes, zittende aan een Tafel te Rooken en te drin-

ken , zeer uitvoerig op paneel , door Adriaan van Of-
taade, hoog 12, breet 10 duimen. 114 - o

28 Een Binnehuis en daar in vyf Beeldjes; op de Voor-
grond zit een Boertje te llaapen, hebbende in de eene
Hand een Pyp, en in de andere een Kan: agter hem
zit een ander Boertje, ftoppende een Pyp: op de twee-
de grond ftaan twee Boertjes by 't vuur &c., alles

verwonderlyk fraay en delicaat, door David Teniers

,

op paneel; hoog lol, breet 14 duimen. 52 - 10

29 Een Boere Gezelfchap, Meefteragtig op doek gefchil-

dert, door denzelven; hoog 27, breet 32 duimen.

49-15
30 Een Binnehuisje, daar in een Vrouwtje zit dat Appe-

len fchild, zeer fraay en uitvoerig gefchildert, door
Puyfler; hoog 18-J, breet 23 \ duimen. 186 - O

3t Een Herberg waar voor een Heer te Paard en andere
Beeldjes, zeer natuurlyk, in de manier van Ofiaade,
door T. Sley; op doek

\ hoog 33! , breet40j duimen. 64 - o
32 Een woelend Water met een wendend Kaagje op de

F f 5 Voor-
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Voorgrond , en verders eenige andere Vaartuigen : zeet

fraay op doek, door Ludolpb Bakhuizen-, hoog 20§>
breet 25I duimen. 119 - o

33 Een dito Water met verfcheide Scheepen, zeer na-

tuurlyk en uitvoerig, door denzelven; op doek; hoog
2i§, breet 25! duimen, 85-0

34 Een woelende Zee met verfcheide Scheepen , zeer

fraay en natuurlyk , door denzehen ; op doek ;
hoog38§ >

breet 55 duimen. 70-0
35 Een WintertCe zeer fraay . en natuurlyk, op doek ge-

fchilderdt, door Jacob Ruisdaal, hoog 20* , breet 25I
duimen, 249 - 15

36 Een woelende Zee, waar in op de Voorgrond het Wa-
ter zeer natuurlyk tegens een Hoofd van Paalwerk aan-

flaat , en een Schip met een gcftreeke Zeil voor Wind
af in de Haven komt : in 't verfchiet ziet men nog ee-

nige Scheepen, extra fraay op doek; door denzelven;

hoog 43 , breet 51 duimen. 214 - o

37 Een zeer natunrlyk Landfchap met een fraay Duin-
Grondje op de Voorgrond, en in 't verfchiet de Stad

Alkmaar, alles bevallig en Zonagtig, door denzelven;

op doek; hoog iój, breet 16 duimen. 90-0
38 Een dito Landfchap , zeer fraay , door denzehen , op

doek; hoog 25, breet 285 duimen. 57 - 15

39 Een fraay Landfchap, ryk geftoffeerd met een kapitaa-

Je drift Beeften, voorts een Herberg waar voor een

Poftwage en Pasfagiers zoo te Voet als te Paard , alles I

zeer natuurlyk , door Salomon Ruisdaal , op doek ;

hoog 37, breet 49 duimen. 50-0
40 Een fraay Landfchap met Koeitjes en Schaapjes , uit-

voerig en delicaat gefchildert , door Adriaan van de

Velde; hoog 14, breet lóf duimen. 65-0
41 Een Strand-Gezigt met diverfe Beeldjes en Scheepjes

op de Voorgrond, en in 't verfchiet eenige Driemaft-

Scheepjes, alles zeer fraay op paneel gefchildert, door

Willem van de Velde ;
hoog 6, breet 9^ duimen.

100 - o
42 Een ftil Watertje met verfcheide Scheepen , extra uit-

voerig op paneel, door denzelven; hoog 9!, breet u£
duimen, 25-0

43 Een Gezigt van de Vecht , extra uitvoerig , door A.
van
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van der Neer , van zyn befte tyd; hoog'27, breet 24
duimen. 104.- o

I44 Een Stad in Brand , mede zeer fraay, natuuiiyk en
kundig gefchildert , door denzelven ; hoog ió, breet

24 duimen. 68-0
45 Een fraay Gezigt van 't Ey t'Amfteldam , zynde edh

kapitaal Stuk met zeer veele Vaartuigen, door Reynier

Zeeman; hoog 18, breet 24 duimen. 51 - o
46 Een fraay Bolch-Gezigt met een Binnewater, door J.

van der Hagen , geftolfeert met eeri Pont met Beelden
en Beeften, door, of in de manier van A. van de Vel-
de ; hoog 352, breet 31 duimen. 90 - o

47 Een Hermiet, kezende in een Boek, verder een fraay

Landfchap , extra uitvoerig en delicaat gefchildert,

door Robbert Griffier-, hoog 14, breet 11^ duimen.

180- o
48 Een fchoon Stuk , verbeeldende een Krygsman met een

Helm met Pluimen op 't Hoofd, en hebbende aan ?.yn

flinker Arm een Schild, bizonder kragtig en ultv rig

op doek gefchildert, door Rembrand van Rbyn% hoog

40, breet 33 duimen. 52-0
49 Een Heilige Famielje , alwaar Maria met het Kindje op

haar fchoot zit en Jofeph aan haar zyde; uii-iemend

fraay en delicaat gefchildert, door Abraham Bloemaart,

op doek; in zyn befte tydt; hoog 31, breet 25 duimen.

31 - o
50 De Doping van Chriftus in den Jordaan; zynde een

ryke Ordinantie en uitvoerig, door Koraclis van Haar-
lem, op paneel; hoog 22, breet 21 duimen. 41 - o

51 Een ryke Ordinantie van. veel Beelden halver Lyf te

zien , verbeeldende een Vaften-Avond vreugd , zeer

kragtig op doek, door Frans Hals: hoog 36, breet 49
duimen. 35 - o

52 Een Zee-Triomph van Nephtunus en Venus , zeer

kragtig, door Jacob Jordaans, op doek; hoog 33, breet

50 duimen. 30 - o
53 Een Hiftorie uit Ovidius, zynde een ryke Ordinantie

in een Landfchap, door Ccrnelje de Gobelyns , op doek;

hoog 36 , breet 49 duimen. 32 - O
54 Een Itaiiaanfche Kermis , vol gewoel , door Jan van

Hugtcnburg, op doek; hoog 27^ , breet 34 duimen.

50 - to

55 Een
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55 Een Gezélfchap beftaande in Officieren , en verder
bywerk, door denzelven , opdoek; hoog 15!, breet

19J duimen. 40-0
56 Een Battailje, zeer fraay en natuurlyk, door denzel-

ven, op doek: hoog 16 , breet ig\ duimen. 56-0
57 Een fraay Stuk, verbeeldende een Rencon-'

ter; En
58 Een dito met diverfe Leger-Wagens en

verder bywerk: zynde een paar, door den-
]

99

Zeiven, beide op doek; hoog 19, breet 2if
duimen. . J

59 Een Huis-plundering door Soldaaten, door J. Lingel-

bacb, hoog 16, breet 20§ duimen. 50-0
60 Een kapitaal Bergagtig Landfchap , zeef helder en

kragtig, door J. Hakken, en fraay gefto*ffeert door J.
Lingelbach; hoog 55, breet 46 duimen. 33 - o

61 Een fraay Landfchap door Frederik de Moucheron
; zyn-

de geftoffeert door Lingelbacb , op doek; hoog 34^,
breet 41 \ duimen. 37 - o

62 Een fchoon Bergagtig Landfchap, op de*]

Voorgrond geftoffeert met een Renconter,
|

door denzelven, op doek; hoog 33^, breet

44 duimen.

63 Een dito Landfchap met een Rivier door-

fneden, zynde niet minder dan 't vorige,

door denzelven, mede op doek en boog en

breet als H zelve.

64 Een Bergagtig Landfchap met een drift*

Beeften geftoffeert, op doek, door denzel-

ven.

65 Een dito^ geftoffeert Landfchap , op doek,

door denzelven; zynde een weergaa van 't

vorige.

66 Een geftoffeert Noords-Landfchap met een Waterval
op de Voorgrond, zeer .natuurlyk en fraay, doot A.
van Everdingen, op dóek;hoog 46*, breet 49? duimen..

71-0
67 Een dito Bergagtig Landfchap, kragtig en natuurlyk op

doek, door denzelven; hoog 47, breet 41 duimen.

41-0
68 Een Arkadifch Landfchap met een Rivier , op de Voor-

grond zeer fraay geftoffeert: Op de tweede Grond een

Stadt,

25-0

36 - o
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Stadt, en in 't verfchiet hoog Gebergte: zeer fraay en
natuurlyk, door Jan van Huysfum, op doek; hoog 27,
breet 32 duimen.

}5p Een dito Landfchap met Gebouwen, waar in een Wa-
terval, en eenige Visfchers : voorts een Brug over de
Rivier, en in 't verfchiet hoog Gebergte, mede zeer
fraay, door denzelven, op doek; hoog 27, breet 32^
duimen.

(NB.) De twee voorfcbreeve Stukken zyn niet geveilt.

70 Een 'zeer ryk geftoffeert Landfchap met een Herders-
en Herderinne-Dans , zeer fraay in de manier van Rub-
bens, door J, Tbomasfe , op pantel; hoog 22 , breet 37
duimen.

.
50-0

71 Een Landfchap , waar in een uitgaande Jagt-party

,

zeer helder en kragtig gefchildert, door J. P. Stoop,

op paneel hoog 14I, breet iv duimen. 60-0
172 Een Bloemftukje, extra fraay en uitvoerig gefchildert,

door Rachel Ruyfcb 9
op doek; hoog 13I, breet 11 dui-

men. 30 -
. o

73 Een Pot, omflingerd met veelerley foort van bloemen
en Vrugten, en daar by differente InfeCien , zeer krag-

tig gefchildert, door Jacob Xavery, op doek;hoog^2 i

breet 28 duimen. 26 - o
74 Een fraay Gezigt van de Groote Kerk te Gouda van

binnen, en geftoffeert met verfcheide Beelden , alles

zeer Zonagtig en aangenaam, op doek, door H. van
Vliet; .hoog 43 , breet 49 duimen. 48 - o

75 Een dito Gezigt van een Kerk' van binnen, ryk ge-

ftoffeert, en ook Zonagtig en' natuurlyk gefchildert,

door Emanuel de Wit , op doek; hoog 56I, breet 44
duimen, 30-0

76 Een dito Kerk van binnen, zeer ryk geftoffeert en uit-

voerig, door Hendrik Steenwyk, op paneel; hoog 15,
breet 20 duimen. 28-10

77 Eén Stuk* verbeeldende daar den Oogft word ingeza-

melr, zeer aangenaam en uitvoerig, door Jan Wy-
nands , hoog 19, breet 24 duimen.- 42 - ïo

78 Een Landfchap, waar in een Herberg voor welke eeni-

ge Pasfagiers met Wagen en Paarden ftaan, en in
y
t

verfchiet een Dorp-Gezigt : alles fraay 'van couleur *

op doek, door Jan van Gooijen; hoog 305, breet 3b»

duimen. * 21-0
79 Een
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79 Een onftuimige Zee, waarin 't ftranden van een Schip

tegens de Klippen , op dezelve eenig Volk om 't leven

te falveeren, en in 't verfchiet hoog Gebergte, door

Jozepb Vernet, op doek; hoog n ê breet 14I duimen.

20-0
80 Een Zeehaven, zynde een Winter-Gezigt, zeer na-

taurlyk, door Dirk Dubbels , op doek; hoog 22, breet

26 duimen. 45-0
81 Een kabbelende Zee met verfcheide Scheepen, door

Joban Hoek, in 't Graauw gefchilderd op een Witte

grond, zeer uitvoerig, op paneel ; hoog 38, breet 43
duimen. . 25-0

82 Een woelend Water met diverfe Scheepen , door Simon

de Vlieger, zeer fraay op paneel; hoog 28J, breet 41 a
duimen. 28 - o

83 Een Zeeftrand , niet min.der fraay dan 't vorige , door

denzelven; hoog 21, breet 20 duimen. 18-0
84 Een geftoffeert Bergagtig Rhyn-Gezigt ,*|

door L. Cbalon, op doek; hoog 13 , breet

16 duimen. I en - o
85 Een dito weergaa , niet minder dan 't vo- f

rige , en boog en breet als 't zelve ; door !

denzelven. J
86 Een fraay Gezigt, van de Plantagie te zien'

naar 't Weefper-veld , zeer natuurlyk en
uitvoerig, op paneel; door J. Ekels.

87 Een dito weergaa, zynde een Winter-Ge-
zigt buiten de Weeteringfe Poort, mede
uitvoerig op paneel , .door denzelven.

88 Twee Landfchapjes met Heeren en Dames te Voet
en te Paard, zeer fraay, door Pieter Wouwerman,
op paneel; ieder hoog 13I , breet i8j duimen.

38 - o
89 Een fchoon Bergagtig Landfchap met een Vrouwtje

,

rydende op een Ezel , ter zyde twee Mannetjes te

Voet, met een geiaade Paard , van een Hoogte afgaan-

de: Op de tweede Grond een Brug over een Rivier:

alles fix en natuurlyk gefchildert , door J. Asfelyn alias

Krabbetje, opdoek; hoog 21 , breet 17 duimen.

16 - 15
90 Twee dito's, zynde 't een, een rookent Mannetje : en

\ ander, een Vrouwtje ;fpeelende met een Hondtje:

beide

35-o
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beide zeer uitvoerig, door Jacob vanUcbterveldt
, op

paneel; ieder hoog 6, breet 5 /duimen. 27-0
91 Twee Pleifter-plaatsjes , beide zeer uitvoerig , door

Dirk Maas, op doek, 31 - o
92 Een Stuk met levendige Hoenders en an-

r

der Gevogelte, Meefteragtig gefchildert,

door van Boek, op doek', hoog 3O2 , breet

38 duimen. ï 25 ~ O
93 Een dito weergaa, zynde een Keuken met

dood Wild en ander bywerk, mede fraay,

door denzelven,en boog en breet als voren. ,

94 Een Bergagtig Landfchap
, geftofFeert met twee beka-

den Ezels, zeer natuurlyk, door D Dalens den ou-

den, opdoek-, hoog 16, breet 19 duimen. 18-5
95 Ses Stuks geftofFeerde Bergagtige Landfchappen ; zyn-

de Kamer-(tukken, door ï). Dalens dejonge. Een van

73. Een van 52. Twee van 63, Een van 39 en Eea
van 34 duimen breet, en alle vaneene hoogte; zynde
88 duimen ieder. 70 - o

96 Een Apollo in een Bergagtig Landfchap, {taande voor
de Sybille van Cames, verzeld van een vliegende Cu-
pido, zeer kragtig gefchildert, doo? (JorneTje de Go-
belyns, op doek ; hoog 20, breet 24 duimen. 31 - o

97 Een Gezigt van Executie op een Markt, alwaar twee
Misdadigers gerecht worden; geftofFeert met een groo-

te meenigte van Aanfchouwers
; fïaay en kragtig

, op
paneel, door Parmens; hoog 4c, breet 36 duimen.

10 - 10

98 Een kapitaal Stuk met levensgroote Beelden, zynde
een Martilizatie, zeer kragtig gefchildert in de ma-
nier van Carlo Lotti.. 20-0

99 Een Concert van drie Beelden halver Lyf ; kragtig ge-

fchildert in de manier van Guercino, op doek; hoog

24 , breet 30 duimen. 16-0
100 Een Italiaanfche Markt, waar op een Kwakzalver en

andere Kramers: voorts een Fontein en verfcheida

i3eelden en Paarden, zeer fraay, door, of in de mar
nier van Lwgelbacb , op doek; hoog^o, breet 41!
duimen. 40-10

101 Een Italiaans Landfchap met vrolyke Krygslieden , in

de manier van Michel Angelo de la Battaille, gefchil-

dert door Alexander van Óalen. 18 - o
102 Een
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102 Een geftöffeert Bergagtig Landfchap, zynde een Zee-
. Haven, door of in de manier van Pynaker. 25 - o

103 Een kapitaal Winter-Gezigt langs een Stad, met ver-

fcheide Narre- en Vragt-Ikeden , zeer natuurlyk, door

A. van Üjlaade, op doek; hoog 34I, breet 70 duimen*

24-0
104 Een Gezicht langs de Vecht, op de Voorgrond ge-

ftofFeert met Heeren en Dames, door L. Bakhuyzen,
op doek; hoog !7>breet 21 duimen. 17-0

105 Een woelend Water, zeer natuurlyk,door denze!ven 9

op doek ; hoog 13 , breet 14 duimen. 28-0
106 Een Heuvelagtig Landfchap , zynde een Hey-Gezigt,

door Jacob Ruysdaal, op poneel; hoog 1 3 è, breet i8|

duimen. , 12-0
107 Een geftofteerd Landfchap, zynde een Wintertje,

door denzehen ; hoog 17 , breet 22 duimen., 10 - ió'

108 Een Landfchap met een Herberg, waar voor diverfe

Heeren en Dames te Voet en te Paard, benevens an-

dere Pasfagiers , voorts een Poftwagen , en een Stadt

in 't verlchiet , door Salomon Ruysdaal, op doek ;

hoog 24, breet 36 duimenh. 16 - O,

109 Een Beleegering van een Stadt, zeer fraay,door den*

zeiven; op doek. 17-10
110 Een Bergagtig Landfchap met eenige*

Struikroovers, door Ezaias van de Velde,
op paneel-, hoog 23 , breet 35 duimen.

.

111 Een dito, zynde een Renconter, zeer uit-

voerig, door denzehen; op paneel; zyn-
de hoogm breet ais 't vorige.

112 Een Wintertje, zeer natuurlyk, door denzelven, op
paneel; hoog 15J, breet 14 duimen. 12 - o

113 Een aardig Stukje, zynde een Schoolmeefter met
veele Kindeten , en waar van een Jonge door dè

Meefter met de Roede gekaftydt word, terwyl een

Vrouw een ander Jonge valt houd , wiens neus aan 't

bloede is, door jfan Steen, op doek; hoog 16 , breet

12 duimen.. .18-0
1 14 Een dito Schoolmeefter , mede zeer grappig en uit-

voerig, door denzelven, op doek; hoog I2§, breet

loi duimen. i"j - o
115 De Vette Keuken , waar in eenige aan*|

de Tafel zitten die
?« alle even dik en

j.

vet

24
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tet uitzien, door denzelven, op paneel:')

•hoog 1 4§ , breet 12^ duimen.

116 Een dito weergaa , zynde de Maageve
Keuken, aiwaar zy by een bank (taande J»

2ó* - o
en zittende Mosfclen eeten , niet minder
grappig , door denzelven , mede op pa-
neel ; en boog en breet als vooren.

117 Een Fles met diverfe ioort*van Bioeme", ftaar.de op
een Marmere Tafel , zeer uitvoerig , aöör G. van

Aaljl , opio<?&; hoog breet 23 duimin. 10 - fè
118 De Aanbidding der Herdei s rriet feeti Glorie van En-

gelen in de Lucht, zynde een rykc Ordinantie fn
7
£

Graauw '

geiVJiildert , door den ouden Kuyp ,
op ptf^

72^/; hoog 2g, breet 39 duimen. 17 - ;Q
ïio Een klein gefipffeert bergagtig Landfchapje, door F.

J«? MoUcberon. 10 - ó
I20 Een heuvelagü;> Landfchap met zwaar Geboomten,

door A. Verbooms \ en geftofFeeit door Lingtlbacb %

alles zeer natuurlyk op doek; hoog 22, breet z8| dW*
13 - o

I2ï Een Renconter van Cavallerie op de Voorgrond : en
op de twede Grond een.brandende Molen ,door Fran*
cois van der Meuten, op doek ;

hoog 14!, breet 12

duimen. 12-10
122 Een terug komft van de Jagt, zeer ryk geftoffeert *

kragtig en fix geichildert , door Ju Trof/; op doekt
hoog 2o£, breet 17 duimen. 11 - ïo'

223 Een kapitaale Zeehaven, zeer natuurlyk gefcbildert,.

door Thomas Wyck. 12 - 5;

124 Een woelend Water met diverfe Scheepen, op pa~;

nee!; door J. Varcelles. 10 - 5;

125 Een Landfchapje met een Waterval, door J. Ruifcb;,

op doek. 10 - 5,

I2Ó Een Italiaanfche Groenmarkt , ryk met Beelden env

Beeften geftofieert , door Hommers
->
op doek; hoog

26, breet 36 duimen. 10-10
127 Twee dito geftotTeerde Italiaanfche Groenmarktjes ,

door denzelven; op doek 15 - O
128 Een Landfchapje met Beeften, door jD/rfcl

Tan Sfrgm. [ 06 « 10
IÖp Een dito Landfchapje, tot een weergaa, f

door dwzetom. J
Gg 130 Het
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130 Het Pourtrait van een Edelman , zittende op eëttj

Stoel , en met zyn rechter Hand ruftende op eeni

Hond , zeer fehoon gefchildert in de manier van Am.
, . van Dyk , door Pieter Lely, op doek hoog 29 , breet

39 duimen. 1% • ©
131 Het Pourtrait Van Hugo de Groot, Ie-'

vensgroote ,
zynde een tiorftftuk > op pa-

neel
~ door , of in de manier van Micb.

Mereveldt. y 50 - O
132 Een dito Pourtrait van Johan van Olden-

barnevelt, zynde een weergaa, door den?

zeiven; op paneel.

J33 Een oud Man met een lange Baard, zeer uitvoerig,

door F. Pouribus , op paneel, hoog 18, breet 13 dui-

men. 10 - 10

134 Een Jongeling met een Boek met Printen in de Hand^
door Jacob Toornvliet, op paneer, hoog 11 J, breet

9 duimen. 14 - o
135 Twee Philofophen, kragtig gefchildert, door Verfcbot ^

op paneel-, hoog 8, breet ó-J duimen. 12 - jo

SCHILDERYEN,
ZEER KUNSTIG VAN HOUT INGELEGT,

ï XT^EN ryke Ordinantie , verbeeldende
iv daar Chriftus aan de Tafel by de Tol-
lenaars zit : zoo fraay niet Koleuren inge-

legi , als of dezelve met H Pinceel gefchildert

waaren, zynde fehoon, zoo van Teeke- I

ning als Ordinantie, hoog i8| , breet 2<5f f
duimen. ,«

2 Een andere Bybelfe Hiftorie , zynde een

weergaa

,

even boeg en breet.

3 Een Bofch-Gezigt met Vosfen ,
Vogelen'

&c. Op dezelfde wyze als voren ingelegt

en niet minder fehoon ; hoog 22 , breet , 18

duimen.

4 Een dito met Wilde Varkens-, zynde een

en niet minder dan 't vorige , en

50 - O

8(5 - ö.

weer-
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weergaa van, en boog en breet als H vori-
|

$e* J
'

5 Twee Italiaanfche Gezigten met Gsbouwen, in dezelf-

de manier als boven; zynde ieder hoog 17, breet 13I
duimen. 27 - 10

CRAIJONS EN LYSTEN.

6 Een naakte Dame, leggende op een Ruft-'

bed , zeer dun en teder, gecrayonneert

,

. door Merelle te Parys; boog 15, bieet 17

J

.duimen.

7 Een dito weergaa, zynde een Dame rui-

tende op haar rehter Arm, geteekend als
y
t voorgaande , door denzelven $ en hoog en

breet als H zelve.

APPENDIX van SCHILDERYEN.
1 ~|,AEN fraai Stukje, verbeeldende een Dame, zit-

.Hj tende aan een Tafel, en leunende met haar reg*

ter Hand, waar in zy een Glas wyn houd, op dezel-

ve : zeer uitvoerig en delicaat gefchildert , door Gabriel

Metzu, op paneel : hoog 9* , breet 8 duimen. 58 - o
2 Een zittend oud Man met een gryfe Baard , warmende
zyn handen over een Teft meft vuur: zynde een Knie-

ltuk levensgroote , van voren te zien: aan zyn regtec

zyde ftaat een Jongetje, grypende na «énige Kaftanjes

die naaft de Teft leggen; alles zeer fraay en Meefter-

agtig gefchildert, doer een onbekend Meejkr, op doek;

hoog 44, bieet 35 duimen. 106 - o
3 Een bergagtig Landfchap, waar in voor aan een le-

vensgroot Man zit, houaende op zyn regter Hand een
Valk, ruftende met zyn flinker Arm op een Balufter:

agter dezelve zyn twee Honden , en in 't verfchiet

eenige Valkeniers te Voet en te Paard, nevens hoog
Gebergte: alles fraay, kragtig en natuurlyk, door Jan
VlreeninX) opdoek; hoog 48, breet 71 duimen.

60-0
4 Een extra faaay Landfchapje met een Watertje, ryk

geftofFeert en uitvoerig ,
op koper gefchildert , door

Gg 2 den

100 - O
>
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den Ffaweelen'Breugel; hoog 7, breet 10 duimen.

250 - o
5 Een fraay Gezigt , mede ryk geftoffeert en uitvoerig , door

denzelven, op paneel \hoog 13^, breet 25 duimen. 27 - o
6 Een Boere Binne-Huis met drie Beelden, voorts veel

Boere-Gereedfchap en ander bywerk, zeer fraay , door

David Teniers > op paneel ; hoog 17^, breet 25 duimen.

50 - o

7 Een Binne-Huis, door Jan Steen, waar in hy zig zelfs

verbeeld heeft, blazende zyn Vrouw, die te llapen

zit, tabaks rook in de Neus, terwyl nog een ander

Vrouwtje daar byilaat, en verder by wei k , alies zeer

aardig op paneel'* hoog 14! , breet mi duimen.

35- ö
,8 Een Binne Huis, waar in een Gezelfchap van drie ro-

kende en drinkende Boertjes met verder bywerk, zeer

fraay, door Adriaan van Ofiaade, op paneel; hoog 13 ,

Ibreet 12 duimen. 31 - o

9 Vyf Stuks, zynde de Vyf Zinnen, door Boere Gezel-

fchapjes aardig en natuurlyk verbeeld, op paneel, door

Izaac van Ofiaade ; ho<og ieder 9, breet 11 duimen.

27-0
10 Een kapitaal Rhyn-Gezigt , zeer fraay en ryk geftof-

feert met Schuitjes en Beeldjes, door Herman Sagtlee-

ven, op doek ; hoog 28 , breet 34 duimen. 31 - o
11 Een fraai itil Water met verfcheide Vaartuigen , en na-

tuurlyk gefchildert, door Ludolph Bakhuizen , op doek;

hoog 13, breet 17 duimen. 55 - o
12 Een Kampement van Husfaaren , ryk geftoffeert met

Paarden en Beelden, zynde een eige Ordinantie , in de
manier vau Philip PVouiverman , uitvoerig op koper,

door den ouden Breda \ hoog 12, breet 14 duimen.

61 - o
13 Twee fraai je Stukjes, verbeeldende 't eene, een Stro

pery van Ruiters in een Boere Dorp en een Gevegt
met eenige Boeren ; en 7

t ander- een Land-Battaille,

uitvoerig en kragtig, op koper, door denzelven; ieder

hoog 9!, breet io£ duimen. 40 - 10

14 De ftryd der Centauwers
, ryk van Ordinantie en fraay

op paneel gefchildert, door Sebqfliaan Franks; hoog 17 ,

breet 14 duimen. 40-0
15 Een
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15 Een Turkfe Land-Battailje , zeer kragug, door Bour*>

gonjon, op doek
;
hoog 232, breet 4Ó duimen.

23 - 10

lö Fen zeer uitvoiig Stuk met Bloemen_en
_
verfcheide In-

fe&en, door Oiio Marceus , op doek; hoog ij*, breet

13 duimen 20-9
7 Een Tafel met veelerley foort vati Vlüg-

'

ten, door Kornelis de Heem, 00 paneel
;

hoog 17, breet 14 duimen.

8 Een dito weergaa, op paneel
';
zynde hoog

en breet als voren.

19 Een Wyngaard met Druiven trosfen daar aan, zeer na-

tuurlyk, door der.zelven, opdoek; hoog 26, breet] 24
thimen. 15 - ö-

20 Een bergagtig Landfchapje met eenige Beeftjes geftof-

feert, zeer f'raay en uitvoerig, door Roeland Xavery,
op koper, hoog j|, breet 61 duimen

f
20 - p.

21 Een geftoffeert bergagtig Landfchap , door Reynier ak

Vries, op paneel; hoog 23^ breet 32 dunnen.

12 - 10
22 Een bergagtig Landfchap , ryk geftoffeert , door L.

Chalon, mede opdoek. 10 - 10

23 Een Kerk van binnen , zeer natuurlyk , op doek ; door
H. van Vliet. 15 * q

24 Een Maanefchyn , zynde een StaaVGezigt, zeer na-

tnurlyk, op paneel, door A van der Neer, 12-0
25 Twee Boere Gezelfchapjes, in de manier van Jan

Steen , door R. Brakenburg. 29 - ip

26 Twee dito Gezelfchapjes, door Jan Mienfe Molenaar.
'17-0

ij Twee dito's, zynde een Wintertje, en een Sonjker,door

F. Mans. 35 - i*>

'28 Een geftoffeert' heuvelagtig Landfchapje,']

verbeelde een Somer, door Klaas. Mole-
\

naar. }> 20 - O
29 Een dito Landfchapje, zynde een Winter; 1

door den^elven.
, J

30 Twee Landfchapjes met ftille Watertjes, op doek';

door H. Spilman. 15-5
31 Twee Gezigtjes te Haarlem, als: de Schalwyker- ea

de Raam-Poorten , op doek; door denzehen. 15-10
Gg 3 32 Twee
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32 Twee bergagtige Landfchappen , op doek, door de

Vouw, 25 - o

33 Twee dito's, zynde een geftoffeert Landfchapje , en

Stalletje met Beeften, door NL. Carré, 16 - o

34 Een Landfchap met Beeftjes , door Simoh van der Does,

' 13 - o

35 Een Battaille, door Hillegaard. 12-0
1 yyssxijö

lco !.'*t^ïtiL ^ï.. v.\ «••«•«^
'c -ft. loon - 1 1 3

J

CATALOGUS van SCHILDERYEN,

Pan wyhride Heer Pietev Leendert de Neufville, JenOu-
' den. Verkogt den 19 yttmï 17Ó5. Wnwn

Amfterdam.

(NB.) De Scbildcryen zyn binnen de Lyften gemeeten met- d
Amflerdamfe voetmaat van ll duim per voet.

(NB,) D. Betekent op Doek. %
P — Paneel. V gefchildert.

K. Koper. J

X TT? EN vrolyk, Gezelfchap , door van Arp , zynde

Jfl/ van Ofdinantie en Schildering, als in harmonie

en couleuren , zó goed als van hem bekend is; D
hoog. 19! , breet 21 \ duimen. 515 - o

2 Het Kotenhuis van Egipte , zynde een zeer ryke Or-

dinantie; door Barth. Breenberch; D. hoog 44, breet

35 duimen, 365 - O'

3 Een fraay Italiaans Landfchap met Ruinen, Beelden en
r

Beeften,. door Nicolaas Berchem; D. hoog 21 \ \ breet;

24 duimen. 2105 - o
{NB.) Dit Stuk is attans beruflende in het Kunfi-Kabi

net van zyne Doorl. Hoogh. den Heer.e Prince Erfi
fiadhoiider.

'4 Een kapitaale Zee met Scheepen , waar onder hetLands

Oorloglchip de Princes Maria, door Ludolph Bakhui-'

zen ; hoog 2i£ , breet 6oi duimen. 400 — o
5 Een buitje gemeene onituimige Zee of ftorm , met'

- Moe*
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kloeke Scheepen, door denzelven; D. hoog 42, breet

60 1 duimen, 515 - o

f> Een dito, zynde een woelend Water met Scheepen 1

door denzelven; D. hoog 34^, breet 50^ duimen.

141 - Q
7 Een dito woelend Water met Scheepen , door denzel-

ven-, D. hoog 31, breet 34! duimen. 185 - o
8 Een dito, als boven, door denzelven ; D. hoog 25,

breet 31 duimen, '285 - ó
p De OfYcrhande van Manoach wegens de aanftaande Ge-
" boorte van Simfon, door Jacob de Bray ; P. rroog 22| ^

breet 185 duimen. 2CO - o
10 Het oude Heeren Logement te Amfterdam, door Ge-

rard en Job Berfüw$ey D. hoog 16, breet 2i£ dw-

Jl De Oude Beurs van Amfterdam, van binnen te zien,

door denzelven; D. hoog ïd|, breet 21 duimen.

15 - 10
12 Een Grot met Bedelaars, door Andries Eoth; D. hoog

22, breet 18 duimen. 30 - o
13 Een Chirurgyn , zyne Pra&yk oeffenende , door R.

Brakenhurgb; P. hoog 13J, breet ii
t

duimen. 30-0
14 Een Griekfche Offerhande by een Graftom-'

be, in een Landfchap met Ruinen, door

Bibiano\ D. hoog 572 , breet 8if duimen.

15 Een dito, in dezelfde fmaak, door denzel-

ven-, zynde een weergaa van 't vorige, en

boog en breet als
'f

zelve.

16 Abraham de Mannen Gods nodigende by hem in te ko-
men, door Annibal Caratz; P. hoog 20 , breet 25 dui*

men. 210 - o
17 Hagar en Ifmaël, door den Engel bezocht, door denzel-

ven-, zynde een weergaa van 't eerfte; P. en hoog en

breet als *t zelve. 210 - o
18 Een Stalletje met Beeften , zynde zeer Zonagtig ge-

fchildert, door D. R. Kampbuyfen; P. hoog 16, breet

18 duimen. 30 - o
19 Een Bloemftuk , Meefterachtig gefchildert , door P.

Kaficels; D. hoog 37, breet 26 duimen. 14 - 15
20 De Boodfchap aan de Herders, door M.*\

Carrée; D. hoog 24, breet 20 duimen.
[

Gg 4 21 De

12 * O
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21 De Aanbidding der Herders by de Geboot- }» 38 - ©
te Chrifti,dooi denzelvcn ; zy nde een weer- 1

gaayan, endoog m te a/j vorige. j
22 De J^elHrig des H. Avondmaals van Chriltus met zy-

ne Difcïpölen , door jMboni van Dyk\ F. hoog ioJ t

tjr^fct ajj duimen. 200- o
23 Diana 1 riet haare Nimphen op de Jagt zynde, wordt

door Saters yèn$ft , in een zeer fchoon Landfchap ;

z . nde tei eris et*n kapitaale Ordinantie, door A. van
Diepenbeek D. hoog 35J , breet 49 duimen.

350 - ö

24 Ken fraay Boere Binnehuisje met verfcheide Beeldtjes,

mndei ais van Q'. aade, door Kornelis Dufardt; D,
boog ï*

4 breet 14 duimen. 145 - O

23 teen kapitaal moeren Buitenhuis» niet mtn-'ï

dtr duf, 't voorgaande, door denzelven; D.
hoog 2^ a , breet 18J duimen.

2C ferj dito weergaa , niet minder in deugd
dan 'r voonge ,door denzelven\ D. en hoog

en h eel ah '$ zelve.

27 Een jongetje, voerende een Vogeltje , in een rond
Nisje, in de manier van G. Dou\ P. hoog 4, breet

;-4 duimen. 31 - q
28 Een woeiend Watertje met Scheepjes, door H. Dub-

bels \ P. hoog 8i, breet lij duimen. 30 - O
£9 E^n Schik met hangende doode Vogels /

door Fergufon\ D. hoog 23, breet 19 dwi-

30 Een dito weergaa , door denzelven ; D.
hoog ep breet als vorige.

. 31 Suzanha met de Boeven, zynde halver lyf en levens-

groote, zeer kragtig gefchildert, door Quido\ D. hoog

41 , breet 53 1 duimen. 49-0
32 Een Arkadifch Landfchap met jagende Nimphen, zeer

delikaar gefchildert. door Gfauber; D. hoog 23, breet

29 duimen. 370 - O
53 Een kapitaal bergachtig Rhyn GeziHt; zynde tevens

een fcliopne en ryke Ordinantie, door Jan Griffier \

P. hoog 19, breet 24$ duimen. 500 - O
34 Een dito weergaa , door dcnzelven\ P. en hoog en breet

als *$ zelve. 300 - d

35 Eeq

17



Catalogus %an Schilderyen.. 475

1*5 Een Dame voor haar Toilet; zymieeen Ordinantie van
vier Figuuren , door Gerards; D. hoog .7, jbreet 24
duimen* • - • 41-0

36 Een Pleifter ~ plaats , door Barend Gaal .

U O, hoog 26 f breet 32 dunnen. 1
^

37 Een Landfchap, zyndeeen weergaa, door
f
^ "

denzeiven, D.bpog en breet aWt voorigc.)

.38 Een exau haay en overheerlyk Stuk, met Bloemen,
* differente V rugten , en in. 't midden een Bokaal, door

Jan Davidz. de Heem; D. hoog 43, breet 33 duimen.

!

1075 - Q
39 Een Feflon met Bloemen en Vrugten, door Kornclis

de Heem; D.lioog 25, breet 21 duimen. 42-0
40 Een extra fchoon en kapitaal Bloemituk

,
zynde een

ryke Ordinantie teg^ns een lichte grond , door 'Jan

van Huyfum ; D. hoog 43 , breet 33 duimen.

2000 - o
£1 Een Gezicht van de Maikt en Kerk te Zanten, door

Jan van der Heyden; en geltofFeerd door A. van de

Veide : zynde door die beide Meefters oveiheeriyk

behandelt; P. hoog 17, breet 2*i duimen.

1220 - o
42 Een Stuk met Paauwen, Haanen, Hennen, en ander

Pluim-gedieite, door Mekbior de Hondekoeter;D. hoog

52, breet 62 duimen. 2CO - o
43 Een dito, met Maanen, Hennen en ander Gevogelte,

door denzelven ; D. hoog 40, breet 47 duimen.

255 - o
44 Een dito. met een doode Haas, Fai{art en ander by-

werk, door denzeiven; D. hoog 40, breet 24\ duimen.

136 - o
45 Een Sr. Anthony -Temptatie, door Tbeod. Belmbree-

ker\ P. boog 2 . 3 , breet 29 duimen. 16 - o
46 Twee oude Pourtraitjes, zynde Man en Vrouw, zeer

uitvoerig, in de manier van Holbeen, hoog 5, breet 3
duimen. 55 - o

47 Paulus en Barnabas te Lyftra van de Priefteis en 'c

Volk voor Goden gehouden en Offerhanden aangebör
den wordende , door Jaques Jordaans; D. hoog <5i|,

breet 45^ duimen.
f

2CO r o
48 De Offerhanden der Wyzen uit het Ooften te Bethle-

Gg 5 hem,
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hem, door denzelven; D. zynde een weergaavan, en
hoog en breet als 'f vorige. 200 - o
(NB.) Deeze beide voorgem. Stukken zyn overbeerlyk

• en ryk van Ordinantie.

49 Een bergagtig Landfchap met Visfchers en een Man te

Paard, trekkende een Ezel voort, door Karei du Jar~
din; D. hoog 23, breet 25 duimen, 805 -

50 Een dito, waar in een Koe gemolken word, en verde-

re Beelden en Beeftjes, door denzelven ; D. hoog 25 ^

breet 24^ duimen. 325 - o
51 Een dito , zynde een Landfchap en Boere-Wooning

daar een Man water pat; voorts een Ezel en diverfe

Varkens: alles extra dun en eêl gefchildert, door den-

zeiven; D, hoog 16*, breet 14I duimen. icóo - o
52 De Heere Chriftus voor Pilatus gebragt : zynde een

ryke Ordinantie, door Nicolaas Knuffert ; P< hoog 25,
breet 32^ duimen, 162 - Q

53 Het Pourtrait van een Magiftraats Perfoon ten Voeten
uit, zittende aan een Tafel, en verder bywerk: alles

. Meefterachtig gefchildert, dooilieyfer; P. hoog 31 J,
breet 23 duimen, . 405 - o
(NB.) Zynde y

t zelve altans ookberuftende in ">t Kunft-
Kabinet van hoog gem. Heere Prince Erfftadhouder.

54 Diverfe Stukjes in een Lyft met Vlinders en andere

Infe&en ; door J. van Kesfel; P. 16 - 5
55 Een extra fraay Stuk, zynde daar Perfeus, door Mi-

nerva en Merkurius in een Tempel uitgeruft wordt

,

om het Monfter, dat Andromeda verllinden wilden,

te vellen, door Gerardde Lairesfe; D. hoog 43 , breet
'

551 duimen. 540 - o
56 Een fraay Landfchap met Nimphen en Bacchanten ;

verwonderlyk dun en eêl gefchildert, door denzelven;

D. hoos 36, breet 28 duimen. 405 - O

57 Een Arkanifch Landfchap met Bacchanten en Nimphen
in een antique Boot; zynde een fraaije Ordinantie

x

door denzelven ; D. hoog 2
1
, breet 23J duimen.

310 - O
58 Een Iraliaanfche Zeehaven; zynde een kapitaale en ry-

ke Ordinantie, door -Johannes Lingelbach, zo fchoqn

als van hem bekend is; D. hoog 32, breet 45 duimen.

850 - o
59 Een
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L-p Een Turkfche Zeehaven, door denzelven; P.hoog 147;

,

|
breet 17. dumen. 60-10'

60 Een Badt Van Diana, Waar in de Beelden en 't JLand-

fchap overheerlyk gelchildert zyn ? door "Joban Lis ;

j

zynde zó goed als ooit van hem gezien is; D. hoog'

25, breet 44 duimen,
, '33P- o"

:5i Een Drift met Beeften^ door Ga/per de Leone> D. hoog
ij, breet Trammen. 16 - iO

62 Een tfaande Vrouwe Beeldje, halver Lyf te zien, ver-

beeldende de Scbilder-Kunit, zeer fraay en uitvoerig,

door Frans van Mieris , Senior; K. hoog 45, breet 3!
duimen. 425 - o

53 Een extra fraay en Kundig' Stukje, zynde het bekende
Tekenaarftertje , door Qabnel 'Meizu ; P. hoog 14 ,

breet 12 duimen. iojo - o
( NB. ) Zynde 7

t zelve gekomen uit het Kabinet van ery-

len den Heer Tonnemans.

64 Een Ketel-fchuurfter in een Nisje, met verder by-
werk, mede zeer uitvoerige door denzelven; P. hoog

9, breet 7* duimen. ^204 - ö
Ö5 Een Keuken-Vrouwtje met verder bywerk ; zynde

kragtig van licht en bruin, en fceik werkende, door

óenDelffe van der Meer-, P. hoog 17-5, breet 15J dui-

men. 560 ~ o
66 Twee fchoone Landfchappen , zo gloeijend als van

Botb, door Jan van der Meer; D. hoog 49, breet 42
duimen, 120 - o

67 Een Vrouwen Pourtret,door C. Netfcher\D. 'boog T5,

breet 12 duimen. 10-15
68 Een vrolyke Muzikant by een flaapend Vrouwtje ,

door , of in de manier van Naiveu\ P. hoog 8£ , breet

6\ duimen. 51 - o
69 Een Brandje, zeer' natuurlyk,door Aart van der Neer-,.

P. hoog lil, breet 15- duimen. 46-0
70 Een Vifchboer zyn Waare aanbiedende, en een Vifch-

markt in 't verfchiet, met veele Beelden; extra fraay

en kunftig gefchildert, door Adriaan van Oflaade; D.
hoog 15^-, breet 13! duimen. 495 - o

71 Een Boere Buiten-huisje , waar by een*)

Kwakzalver die zyn Geneesmidpelen den
Omftanders aanbied , door denzelven ; P.

hoog 10 , breet 8 duimen* £405 - o
' 72 Een
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72 Een dito weergaa, zynde een Boere Binne-
huisje met rookende en fpeelende Boertjes,

door denzelven; P. boog cn breet als 't vo-
rige.

73 Een kapitaal Landfchap en Boere-Wooning met Beel-

den en Beeften; zynde een ryke Ordinantie , en over-?

heerlyk gefchildert, door Paulus Potter; P. hoog 22,
breet 20 duimen. 1505 - o

74 Een Jager en zyn Bediende te Paard , halte houdende
voor een'Herberg om zich te' vervérfchen : zynde me-
de in alles verwonderlykfchoon en uitmuntend gefchil-

dert, door denzelven; P. hoog 17, breet 14 duimen..
" 735 - o

75 De Geboorte Chrilli, en de Aanbidding der Herders,

door E. Quelfin; K. hoog 15 , breet 20 duimen. 250 - o
7Ó Het Kindeke Jezus in de Stal te Bethlehem door de

Herders aangebeeden, door RapbaU tfUrbino; P. hoog

27 , breet 23 duimen. 660 - o

77 Een Gekruifte Chriftus; zynde een overheerlyk Stuk,

door P. P. Rubbens; P. hoog 47, breet 36 duimen.

4000 - o
78 Een Allegorifche Ordinantie , door denzehen ; P» hoog

4Ó, breet 65 duimen. 25 - o

79 Een oud biddend Vrouwtje, halver Lyf gefchildert als

óf het van Dou was , door Rembrant van Ryn; K; hoog

55 , breet 4I duimen. 240 - o
80 Een zittende oude Vrouw met Handen, door denzel-

ven\ P. hoog 42, breer 14 duimen. 250 - <x

81 Een extra fraay BloemHuk, door Coenraadt Roepet; D,
hoog 27, breet 22 duimen. 255 - o

82 Een dito Fruitftuk , door denzelven ; boog en breet als
y
t

vorige. 255 - o
83 Een Landfchap met Beelden en Beeften,-

Meefleragtiggefchildett, door de Roomfche
Roos; D. hoog 45, breet 63 duimen, • >i

84 Een dito Landfchap als boven, door den- 1

zeiven ; en hoog en brevt als H zelve. J

85 Een dito Landfchap, even als voren, door*

denzelven ; en hoog en breet als 't zelze. - _ Q
86 Een dito Landfchap , als voren , door den- ^

zeiven; en hoog en breet als H zelve.

87 Een helder Duin en Bofchachtig Landfchap, door Ja-
cob

1
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cbb Ruysdaal; D. hoog 25, breet 26 duimen.

ICO - Q
88 Leda door Jupiter in de gedaante van een Zwaan ges

carresfeert , door Rentingb\ D. hoog 17, breet 18J
duimen. 14 - 10

89 Een Landfchap met Osfen en Schapen, door Willem
Ro n; D. hoog 12, breet 15 duimen. 20 - so

90 Een Landfchap , waar in een Heer te Paard en ande 4-

re Figuuren, door denzelven; D. hoog 16, breed 18
duimen.. 15 - o

91 Het Pourtrait van een deftig Man, leunende met zyn
eene Hand op een Tafel, waar op eenige Aftrona-
miiche Inftrumenten leggen , en een Tuin in 't ver-

fchiet, door P. van Slingeland; P. hoog io^, breet 8
duimen. 270 - O

92 Het Pourtrait van deszelfs Huisvrouw , leunende op
een Baluftrade; als mede een Tuin Gezigt in 't vei>

fchiet, door denzelven

'

} P. hoog en breet als U vofi-

ge. 270 - o
93 Een extra fraay bergachtig R.hyi>Gezigt , ryk van

» ftoftagie, door Hermanus Sagtleven, van zyn befte

tydt; D. hoog 26, 'breet 37 duimen. 605 - O
94 Een extra fraay Kerkje, in alJen deele verwonderlyk

net, uitvoerig en eêi gefchildert, door H. van Steen-

wyk', K. hoog 9* , breet 15 duimen. 260 - o
95 Een zeer natuurlyk en uitvoerig binnehuis met diverfe

Beeldje, door Hendr. JMmrtz. Zorgh\ P. hoog 13J,
breet 16 duimen. 260 - O

96 Een Zeeftrantje met een Paardje en eenige Vifchboert*

jes; zoo goed als van fVouwerman, door D. Scbel-<

links; P. hoog 9J , breet 12 duimen. 11 - 5
97 Een Hollandfche Zeehaven, ryk van Ordinantie, door;

Abraham Stork; D. hoog 24! , breet 32 duimen.

100 - o
98 Een Chimïft in zyn Laboratorium , en verder by*

'werk; zynde een ryke Ordinantie, door David Te-
niers, van zyn befte tydt; hoog 22, breet 28 'duimen.

I580 - Q
99 Een Muziceerend Gezelfchap van drie Beeldtjes , hal-

ver Lyf te zien; verwonderlyk fraay en dun gefchil-

dert, dooi Gerard Ter Burgb; P. hoog breet 2£
duimen* 990 - o

100 Een



476 Catalogus van Schild$rye%

100 Een ftudeerende Philofooph, en verder bywerk., door;

denzelven; F. hoog o, breet 82
r duimen. 130 - o

101 Een extra kapitaal bergachtig Landichap , daar Jacob
met zyn gevolg van Laban vertrekt; zynde een Ordi-j

nantle van meer dan honderd Beelden en Beeften , i

door Adriaan van .de Velde ; D. hoog 51, breer

duiimn. 1450 -

IC2 Een bofchagtig Landfchap met Beelden en tleeften;

zynde mede een zeer ryk geftoiïeert Stukje, door den~

zelveh; D. hoog li, breet 13! duimen.
. 655 - o

(NB.) V Zelve is altans mede berapende in 't Kanji

Kabinet van boog gem. HeereYïinct Fn stadhouder.

J03 Een. kapitaal (lil Water met Visfchers, Pinkjes en an-'

dere groote Scheepen in 't verfchiet, door Willem
van de Velde-, zynde kloek van Voorwerp, en van
zyn alierbefte tydt; O. hoog 32, breet 40 duimen.

1310 - o

104 Een dito fttl Water, mede ryk van Scheepen voor-
zien, en niet minder dan 't voorgaande, door denzeU
ven; D. hoog 24, breet 28J duim n. 930 - o
(NB.) Zynde ditStukje thans ook in H Kabinet van

hoog gem. Heere Prince Ediiadhouder

IOJ Een itil water, ryk van Scheepen; zynde in 't Graauw
gefchildert, door Willem van de Velde den Oude; P*

hoog 23, breet 30 dut'men. 33 - o
106 De verloochening van Petrus; zynde een ryke Ordi-

nantie , door Nicolaas Verkolje; P. hoog 23^, breet

31 duimen. 305 - o

107 llionéus , zich in den Tempel voor Dido nederwer*

pende , fmeekt haar om de behoudenis der Vloot van
JEneas; zynde een grootfchè en ryke Ordinantie, door

dcnzelven; D. hoog 34, breet 45 duimen. 350 - o
108 Een Binne-vertrek met drie .Beeldjes, door .P. Ver-

elft \ P. hoog breet \y\ duimen. 26 - 10

jop Een Pourtiait, door M. de Vos; P. hoog
28 , breet 23 duimen,

HO Een dito Vrouws-Ppürtrait, door denzei-

ven; P. hoog 44, breet 33 duimen.

III Een Tempeltje, door J. van Vugt; P. hoog 11 , breet

16 duimen. 17 - o

U2 Een Dorp-Gezigt,door Reynier de Vries -;P. hoog 24,
breet 18 duimen. 9-10

113 Een
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I13 EenLandfchap en Paardemarkt, ryk van Ordinantie
'

, en overheerlyk, dun en eêl gefchildert, door Philip

I

Wouwerman ; zynde van zyn allerbefte tydt , D.
hoog 23I , breet 25 duimen. 1150 - o

i 114 Een Hengfte-Sprong in een fraay Landfchap, mede
zoo dun en eêl gefchildert als het voorgaande, door
denzehen\ P. hoog 17, breet 14 duimen. 710 - o

115 Een extra kapitaal Italiaanfche Zee-Haven met Ge-
bouwen ; een ryke en kloeke Ordinantie van Beelden
en Beeften, door Gio Bapt. Weenincx; D. hoog 47,

!

• breet 67 duimen. 530 - o
116 Een fraay Hof-Gezigt met doode Vogels, als, Poele-

petaat , Patryfen , Snippen &a op den Voorgrond
leggende; als mede diverfe Bloemen, door Jan Wee-
nincx , D' hoog40s, breet 3Ó duimen. 200 - o

117 Een Roomfche Kerk , door EmanueldeWit\ D. hoog

43, breet 33 duimen. 90-0
118 Een Medaille met een Antique Kop in 't Graauw, door

Jacob de Wit ; D. hoog 22| , breet 29J duimen.

.55-0
119 Een Turkfche Zeehaven, door Thomas Wyk; Di

hoog i(5, breet 20 duimen. 76-0
120 Een fraay Landfchap , door Jan Wynants,gz&oïïe&i&

door Lingelbach', D. hoog 2jrl, breet 31 duimen.\

100 - o
121 Een Zee-Haven, door Reinier Zeeman:!), hoog 17^,

breet 23! duimen, 86 ~ o
122 Een ftil 'Watertje met Scheepen , door denzelven ;

D. hoog 9, breet 11^ duimen. 20 - 10

CA*
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CATALOGUS van SCHILDERYEN. i

Van wylen den Wel Edelen Hoog-Geboore Heere van Cau*
werven. Verkogt den ó i. )ulü 1^65.

binnen Leyoen.

Nota. De Scbilderyen zyn binnen de Lyften met de Rhyn**

landjcbe voetmaat van 12 duimen de voet gemeeten.

NB.) D. beteekent op Doek.
P. u Paneel. \> gefcbildert.

(

K. » Koper. J

VRUCHTEN, zeer uitvoerig, doo^
Batthazar van der Afl\ K. aoog 4^ ,

10breet 5J duimen,

a Bloemen, zynde een weergaa, door den-

zeiven ; K. en boog en breet als 't vorige.

3 Een Bad van Diana, vol met Beelden en kunftig ge-

fchildert-, door Hendr. van Balen ; K. hoog icj, breet

14 duimen. 320-0
•4 Achilies onder de Maagden , met een menigte Beelden

en andere Figuuren, kragtig en Ichoón» door denzei'

ven; K. hoog ifc, breet 28 duimen. 130 - &
5 Bacchus, Ceres, Pomona en Venus , met verfcheide

Kindertjes en andere Figuuren in een Landfchap,door

H van Balen en Flwui. Breugel; P. hoog 22, breet

38 duimen. 50 - o
Nota. Dit gepielde Stuk, was volgens 't oordeel der

Kenders en Liefhebbers een reJelyk goed Copey na %
extra fraatje Stuk van die beiae Meefters,

9
t welk

bier voor pag. 374. in de Catahyts van H Kabinet

Scbilderyen van wylen de Beer B. da Cofta , Num*
. 3. voorkomt, en alwaar H zelve genaamt word (zo-

als
9
t ook is} Een Feeft van Ceres &c. zynde aldaaf

verkogt voorƒ 820 en op gem. plaats blykt ook waaf
?
* zelve altans beruft,

6 Een



Catalogus van Schilderyen. 4*9

6 Een Bos-Gezigt met een Water en Jagers met Hon-
den, door den Fluweelen Breugel; P. hoog \6\ , breet

22 duimen. 17-15
y Een Landfchap waar in Karren met Paarden befpan-

nen, Beelden en artdere Figuuren, door denzelven; P«*

hoog li, breet ió duimen. 100 - o
8 Een extra uitvoerig Landfchapje met Menfchen, Paar-
den en Karren, door dpnzelven; K. hoog 4, breet 6
duimen. 25 - o

9 Daar Chriftus de Kopers en Verkopers uit den Tempel
dryft, vol Beelden, Beeften en andere Figuuren ,heer-

lyk van Ordinantie en fchoon gefchildert, door J. Bas»

Jan; D. hoog 56, breet 86J duimen. 45-0
ÏO Het bouwen van den Toorn te Babel , vol gewoel van

Beelden en andere Figuuren , extra uitvoerig , door
PauloBril; K. hoog 16, breet 18 duimen. 60 - O

11 De Sabynfe Maagden-Roof vol gewoel en'

groots van Ordinantie, door Cb. Ie Brun>
D. hoog 34I , breet 43 duimen.

12 Daar de Sabynen en Romeinen vrede ma-
ken , door 't tusfehen komen der Vrouwen
en Kinderen, door denzelven; D. zynde
een weergaa tot, en boog en breet als

vorige.

Ï3 Rookende en drinkende Boeren in een Binne-huys

,

met bywerk, door Adxiaan Brouwer; P. hoog n\ 9

breet 9! duimen. 45 - o
24 Maria, Jofeph, en het Kind Jezus opfiende na boven,

met een menigte Engeltjes in een ligte Wolk , door
Carlo Cirinni; D. hoog 26 , breet 21 duimen. 30 - o

Ï5 De Vefting-bouw kunde, verbeeld door een Jongeling

in Romeinfche kleding, zittende voor een Tafel met
eenige Veiling-bouw en Geographiie Inftrumenten t

overheerlyk gefchildert, door Guiehno Doedeyns; D.
hoog 60, breet 54 duimen. 165 - o

ió Een Man met een Bril op de Neus , die een Pen ver-

fnyd, zittende voor een Tafel daar een Boek op legt,

uitvoerig gefchildert, door Gerard Dou\ P. hoog 10,
breet 8 duimen. 200 - o

17 Maria met het Kind Jezus op haar fchoot, fpeelende

met St. Jan, zeer kragtig, door Antbony van Dyk\ K.

hoog ii, breet gl duimen. ico - o
Hh 18 Su-

y 42 - o

M
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18 Sufanna met de Boeven en ander bywerk, fchoon ge*
fchildert, door Philip van Dyk, P. hoog ió£, breet

145 duimen^
J

200 - o
tg Herkules tusfchen de Deugd en Welluft , kiagtig ge-

fchildert, door Cyrus Ferrus; D. hoog 26, breet 19^
duimen. 55 - o

20 Een OfFering en Aanbidding der Oofterfche Wyzen aan
den Zaligmaaker , vol gewoel van Beelden en andere
Figuuren, door Fr. Franks-, P. hoog 22, breet 35 dui-

men, iïo - o
21 Een Heremiet zittende in Verrukking met een Boek en

1
Crucifix voor hem, met veel ander bywerk, zeer uit-

voerig in de manier van Dou, door Graesbeek; P. hoog
n,8 Duimen. 95 - -

22 Naakte Vrouwtjes , in 't verfehiet daar Andromeda
aan de Rotz word gekluiftert,

. gefchildeit ióoó. door
Kometis van Haarlem ; P. hoog 10, breet 14 duimen*

26 — a
23 Een kapitaal Stuk met Bloemen en Vrugten, verwon-

derlyk gefchildert , door Jan Davidfe de Heem; D.
hoog 31 , breet 20 duimen. 60-0

24 Een Mans-Pourtrait met twee Handen, uit-
")

voeiiig gefchildert 1545. door Hans Hol- I

been; P. hoog ic^, breet 8| duimen.
j

25 Een dito Vrouwe-Pourtrait met twee Han- > 28 - o
den, niet minder dan' 't vorige , en ook

}

gefchildert 1545. door denzelven; hoog en
\

breet als 't zelve. J
26 Een Man met een kan in den eene, en een Haring in

den andere Hand, voor een Tafel daar een Ham op
ftaat, kragtig gefchildert, door Gerard Honthorft ; D.
hoog 34, breet 28 duimen. 12 - o

27 Danfende Kindertjes en Saters in een Landfchap, fraay

gefchildert, door A. Kuilenborg; P. hoog 26, breet 25
duimen. 1 65-

28 Paris en Helena met andere Beeiden en Figuuren

,

groots van Ordinantie en heerlyk gefchildert, door Ge-
rard de Laïresfe; D. hoog 59, breet, 39 duimen.

240 - o
29 Een Zinnebeeld op de Vryheid , verbeeld door een

Maagd , die een knielend Man den Hoed van Vryheid

opzet, met andere Beelden, uitvoerig gefchildert door
Hen-
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,
Hcnrik van Limborch, zo goed als van hem is be-
kent; P. hoog 275, breet 21-J duimen. 200 - o

30 Een uitmuntend fchoon Stuk, verbééldende een Dame
in een Satyne Nacht-Japon, fchryvende aan een Ta-
fel, waar op een Mufiek-fnftrument en fchryf-gereed-

fchap legt: nevens haar een Knegt die na den Brief

ftaat te wagten; voor de Tafel een flapend Hondje op
een Tabouret , door Frans van Mieris , den Ouden ;

r «zynde zoo fchoon als ooit van hem is gezien; P. hoog

9! , breet j£ duimen. 2ico - o
31 Een geen minder kragtig en uitvoerig Kabinet-ftukje

,

> waar op een Man aardig gekleed met een Hoed op,,

en een VVynroemer in de hand: achter hem een Meid
die het gelag opneemt: dit alles is verbeeld in een Nis-

Bj.
f
je, op welker kant een Fiool legt:, langs de Nis ^en
«Klimop-Boom , en verfcheide Infeclens daar in; ver-

li
wonderlyk gefchildert, óooï denzelven; P. hoog
breet 8J duimen. 1100 - o

32 Een Maria Magdalena in een Boek kezende , met haar

Hand op een Doods-Hoofd ruftende, door denzelven ~
9

P. hoog 61, breet 5 duimen. 100 - o
33 Badfeba zittende by een Fontein om haar te baden ,

met nog vier Beelden en veel bywerk in een Land-
fchap, uitvoerig gefchildert, door Willem van Mie-
ris , in zyn allerhelle tydt 1708. P. hoog 14I, breet 12J
duimen. 400 - o

34 DeHiftorie der Naakte uitBoCATius in eenLandfchap,
gefchilderd 1698. zeer goed, door denzelven; P. hoog
io£, breet 13 duimen. 180 - o

35 Een uitvoerig modern Kabinet-ftqkje , verbeeldende

een Dame die met de eene Arm op een fluweel Kusfe
ruft , en in de hand een Perfik heeft, gry pende met de
andere Hand naar een tros Druiven, die haar door een
Heer vertoond word en {taande voor haar een ;Mand
met Vrugten; dit alles is verbeeld in een Nisje, waar
onder fpeelende Kindertjes in Bas-relief , gefchildert

1707. door denzelven, in zyn allerbefle tydt; P. hoog
1 1 , breet p| duimen. 400 - o

36 De Vrouw van Overfpel befchulcligt , voor Jezus ge-

bragt, die met zyn Vinger in de Aarde fchryft, door
Francois MHée ;D. hoog 23 , breet 29 duimen. 43 - o

Hh 2 37 Een
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37 Een Vrouwtje met pluimen opgeüerd; door Karet de

Moor-, ovaal, P. hoog 5 duim. 8-0
38 Een Heilige Famielje , als Maria, Elizabeth, het Kind

Jezu. en St. Jan , ipeelende met een Schaapje : zeer

kragtig gefchildert, door Paulus Moreel'fe ; D. hoog
4c|, breet 322 duimen. 62-0

39 Jofeph, Maria en het Kind Jezus op haar fchoot ftaan-

de , kunftig gefchildert , door Francifco Morelli ; D.
hoog 48, breet 422 duimen. 30 - O

40 Een kapitaal en uitmuntend Stuk, zynde Boeren en

Boerinnen voor een Buiten-Huis, met veel ander by-
werk, overheerlyk gefchildert, door Adriaan van Of-
taade, en zo goed als van dien Meefter bekendt is; P.

hoog 26, breet 23 duimen. 1650 - o
41 Daar Chriftus gegeezeld word, met verfcheide Beel-

den, door de Jonge Palma\ D. hoog 34, breet 27 dui-

men. 28 - o
42 Jozeph , Maria met het Kind Jezus en Magdalena , zeer

uitvoerig, door F. Parmens\ D. hoog 8, breet 11 dui-

men. 90-0
43 Een kapitaal Landfchap, waar in danfende Vrouwen,

Saters, kinderen en andere Figuuren, kunftig en uit-

voerig gefchildert, door Korneiis Poelenburg\ P. hoog

Kji, breet 285 duimen. 320 - o

44 Een uitmuntend en uitvoerig Kabinet-Stukje, daar de
Wyzen uit het Ooften gefchenken brengen , met een
menigte Figuuren , door denzelven\ P. hoog 16, breet

12 duimen. 510 - o

45 Jutlith met het Hoofd van Holofernes, door JuJio Ro-
mano; P. hoog 11, breet 8 duimen. 30 - ö

46 Een Herder en Hcrderinne met een Jagthond, in een
Landfchap , door P. P. Rubbens; P. hoog 24 , breet

40 duimen. 34 - o

47 Daar Jezus in een Schip leerd aan de Zee , vol ge-

woel van Beelden en andere Figuuren, door Herman
Sagïleven; P. hoog 24-0-, breet 24 duimen. 150 - o

48 Daar de drie Koningen aan Jezus Gefchenken brengen

met een meenigte Ceelden en andere Figuuren: fchoon

van Ordinantie, door Korneiis Schudt > K. hoog 24^,
breet 17 duimen. 240 - Q

49 Een St. Jan die in de Woeftyne Predikt onder net aan^

hooren
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hppren van een meenigte Menfchen, vol Figuuren, en
uitvoerig gefchildert , door Jan Steen; P, hoog 30,
breet 30 duimen. 92-0

50 Een niet minder kapitaal Stuk , verbeeldende een Groen-
zel Winkel voor een Buiten Huis, daar de Koopvrouw
verkoopt aan een Vrouw die een Kindt aan de Hand
heeft, door denzelven, zynde van zyn befte tydt-, P.

hoog 28, breet 23 duimen. 115 - o
51 Een Maria, met het Kind Jezus op haar fchoot leggei -

de , en verfcheide andere Beelden , kragtig gefchil-

dert, door Titiaan; P. hoog 16, breet 21 duimen.

26-0
52 Een Mans-Poutraitje , extra uitvoerig, door denzclven\

P. hoog iOj , breet 8 duimen. 26 - o
53 Een Meisje dat fchynt Water te willen Putten , heb-

bende in de eene Hand een Touw en in de andere een
kopereKan, en in 't verfchiet is een Chirurgyns Win*
kei, daar een Man voor een Vender gefchoren word;
dit alles is verbeeld in een Nisje, waar onder fpeelen-

de Kindertjes in Bas-relief, wonderlyk uitvoerig , door
Dominicus van Tol, en zo goed als van dien Meefter
is te zien; P. hoog 10J, breet 7§ duimen. 320 - o

54 Daar Scipio Africanus de Bruid weder geeft, met ver-

fcheide Beelden en andere Figuuren, fchoon yanOrdi-
•. nantie, en kragtig gefchildert, door Tbeodoor vanThul-

den; D. hoog 45, breet- 55 duimen. 120 - o
55 De Geezeling Chrifti , zynde een overheerlyl^ Stuk

,

met vyf Beelden, op toetfleen, door Giorgio Vajari\

zynde hoog 15I , breet 9 duimen. 155 - O
56 Een Italiaans Gebouw, een Jongeling met dood Wildt,

Honden en Jagt-Gereetfchap , Heeren en Dames te

Paardt
% yol gewoel , en ongemeen fraay, door Gio

Baptifla Weeninx\ P. hoog 33! > breet 29 duimen.

320 -

57 Een Scheeps Timmer-Werf, met veel Fi-*\

guuren, en heel uitvoerig, door A. Wil-
laarts\ K. hoog 6^, breet io~ duimen. I ^

•58 Een Zeeftrand met veel Beelden en andere
|

Figuuren, door denzelvzn\ K, hoogój,
breet \\\ duimen. J

59 Een Venus en Cupido, ftaajide voor een Ruftbedt,

Hh 3 levens-
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levensgroote , kragtig en fchoon gefchildert , door Jm

Willeborts; D. hoog 73 , breet 50 duimen, 30 - o
60 Chriftus in de gedaante van een Hovenier en Maria

aan zyne Voeten weenende; in het verfchiet de Dif-

cipelen met de Vrouwe by het Graf, kunftig gefchil-

derdt in de manier van Rubbens, door A. Wolfart; P.

hoog 24 , breet 38 duimen. 38-0
61 Een PI ei fter-plaats , daar een Paard word bellagen ,

met veel Beelden . Paarden , Honden en andere Fi-,

guuren, dpor Philip Wouwerman , van zy n allerbefte

tydt, P. hoog 14, breet 19 duimen. 500 - o
62 Een Valkejagt met diverfe Perfoonen zpo te Paardt als

te Voet, door denzelven; P. hoog 10, breet 7 duimen.

. 50-0
63 Een Landfchap, waar in drie Beeldjes, twee Paarden

en een Hondt, dooi denzelven; hoog 8, breet ji dui-

men. . 90-0

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Jtfagctaatcn door wylen de Heer T. B. T'Santéls , Griffier

van de Hoofd-Stad van Leuven. Verkogt in Wisfel-

Geldt den 10. September 1765. binnen Leuven.

(NB. ) De Maat is in Franfche duimen.

1 T7^ EN Stuk , verbeeldende de Salving van David

Jzj tot Koning, uit de Italiaanfcbe Schcole, op doek .

hoog 79, breet 124 duimen. 31 - o
2 Twee Stukken op koper; verbeeldende een t de Aan-

bidding der Koningen , en 't ander-, de Heere' welke

de Kinderen tot zich roept, door F. Franks; hoög 10,

breet 13 duimen. - - - 125 j» o

3 Een Gekruifte Chriftus, door denzelven, op paneel;

hoog 17, breet 23 duimen. 21 - o

4 Een fraaije * Schets , door denzelven, op paneel; hoog

12, breet 16 duimen.
'

. 20 - .5

5 Een
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Ij 5 Een jonge Jufier, door P. P. Rubbens, op paneel',

hoog 23, breet 18 duimen. 33 -

6 De Vier Getyden des Jaars, zeer uitvoerig, door Mi-
chau, op paneel; hoog 6, breet 10 duimen. 127 - O

| 7 Een zeer fraay Stuk, zynde eene tJloeme-Krans ver-

kiert metallerley foort van V rugten, van Vogelen en
Dieren, wordende gedragen door Engelen: in

T
t mid-

den derzelve is verbeeldt Chriftus met Maria Magda-
lena; alles zeer uitvoerig, op doek; zynde deFiguüren
door Kornelis Schut , en de Vrugten , Dieren &c. door
van Kesjel; hoog 39, kreet 27 duimen. 101 - o

8 Een Stuk met Bloemen , Vrugten en Konyntjes , door
van der Borgbt , opdoek', hoog 52, breet 35 duimen.

30 - 10

9 Een zeer fchoon Bloemftuk, op doek, door de Heem-,
hoog 26 , breet 20 duimen. 30-0

|

,<I0 Twee dito's met Vrugten, op paneel, door Notlius;
hoog 23, breet 17 duimen, 33 - o

II Een zeer fraay Stuk, verbeeldende een Italiaanfche

Karneval, zeer uitvoerig op paneel , door den Fluwee-
len Breugel; hoog 18, breet 24 duimen. 50-0

• 12 JEen dito, verbeeldende, daar de Aapen voor Bloe-

miften fpeelen, op paneel , door denzetven; hoog 12,
breet 16 duimen, 28 - IO

13 Twee Landlchapjes, door denzetven, op paneel; hoog

5, breet 7 duimen. 2.1-15
14 Een Landfchap, door denzetven en Momper, op /w-

n£<?/; hoog 23, breet 38 duimen, 25-0
15 Een Stuk , verbeeldende de Samaritaan in een Land-

. fchap, op doek, door beide dezelven; hoog 24, breet,

ï%<: 28 duimen. 23-0
l'6 Een fraay Stukje, verbeeldende een Mesfellyper, op

doek, door David Tcniers; hoog 14, breet 11 duimen,

41 - o
17 Een dito Schetz, zynde Boertjes fpeelende met de

Kaart, op doek, door denzetven, hoog 21, breet 29
;

duimen. 21 - o
18 Een Stukje verbeeldende St. Karolus Borromeus, op

paneel, door D. Teniers de jonge; hoog 9, breet 12
duimen, 15 - o

79 Twee Stukjes met Boertjes, op doek, door denzetven-,

hoog 12 , breet 17 duimen. 22 - 15
Hh 4 20 Een
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Een Landfchap , door Abraham Teniers , op paneel;

)qg 15 , bidet 23 duimen. 24-0
; Landichap, door Lucas van Uden,op doek; hoog

bréet 77 dunnen, 28 - 5
221 Twee La ihapj *s , op paneelen, door Berghem ; hoog

9, breet 11 duimen., 29 - 10

23 Twee dito Landfchappen, op Joe£, door denzelven;

hoog 37, breet 31 duimen. 29 - O
24 Twee cvaale Landfchapjes, op panesten, door denzel-

vén; hoog 12, breet i$duimenh. 24 - o
25 Twee duo kleine Landfchapjes, op Joefc, door denzel-

ven; hoog 7, breet S duimen. 22 - o
26 Twee Stuks, zynde twee oude Mans Koppen, zeer

rraay, door J. Jordaans, op doek', hoog 22, breet 21
en 28 - o

27 Een V/inter, zeer fraay, op paneel, door P. Breugel;

hoog 13, breet 26 duimen. 26 - o
28 Een Famielje-Stükje aan een Tafel zittende , door

Maas, op paneel; hoog 19, breet 15 duimen. 17-0
29 De Heilige Maagd met St. Jozeph en St. jan, oppd-

neel, door „dfcr. i'ön Dy&; hoog 9 , breet 7 duimen.

10-5
30 Een Officier in een Corps de Garde, op paneel, door

A.' Brouwer; hoog 13, breet j8 duimen. 10 - 10
31 Twee Battailjes, door Moolenaar, op docfc; hoog 37,

breet 27 duimen,. 23-0
.32 Een klein dito Battailjetje, op koper, door Wouwer-'

man; hoog 4, breet 6 duimen. 15-0
33 Een Scheepvaart, door Bonavomura Peeters , op doek;

hoog 7, breet 9 duimen. 16 - 15

34 Een Scheepvaart , door W. van de Velde den ouden,

op paneel; hoog 26, breet 28 duimen. 15 - fo
35 Twee Bloemftukken , op doek , door Kajleels \ hoog

74, breet 12 duimen. 17 - 10

36 Een Sruk met Boertjes, door Oftaade , op paneel; hoog
8 , breet 12 duimen. 1

15 - 15

37 Een dito met Boeren, op doek, door Helmont; hoog

19, breet 28 duimen. 15 - ó
38 Een Landfchapje, door Vinckebooms, op paneel; hoog

9, breet 12 duimen. 14-5
39 Een Landfchapje , op paneel, door P. Breugel den Ou-

den, hoog 6, breet 9 öw/j|0i, 11 - 10

40 Eé£
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40 Een Ebbenhoute Kabinetje, vercierd met 15 Schilde-

I rytjes, op koper, verbeeldende , verfcheide pasfages

van de Poë'fie , zeer fraay en uitvoerig gefehildert ,

door Pieter Paulus Rubbens. 330 - o

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Nagelaten zo door wylen den Heer Prafident , Burgemeef*
' ter, Gerard van Ooftrum, te Heusden, als andere .

Liefhebbers. Verkogt op de Kunft-Confrerie-

Kamer van Pi&ura, den 23. September

17Ó5. in 's Gravenhage.

1 ,^|EN extra kapitaal Stuk, verbeeldende een aan-

JL/ zienelyk Gebouw met een Trap, waar voor ftaat

een Dame, leezende een Brief, zeer excellent en uit-

voerig , loopende voor dezelve een fraay natuurlyk

Hondje , zoo als op de Trap mede zeer natuurlyk zit

een gefiperde Kat : in 't verfchiet vertoont zïg een
Tuin-Gezigt met eenige Stand-Beelden verciert , en
voorts verder bywerk; zynde alles zeer kunftjg, fraay
en natuurlyk gefehildert , door Samuel van Hoogflraa-
ten\ hoog (volgens de Rhynlandfche voetmaat) 7 voet

8 duim, breet 5 voet 8 duim. 115 - b
2 Een dito fchoon Stuk, verbeeldende, daar de Priefter

van Jupiter en de Inwoonders te Lyftra aan Paulus en
Barnabas Offerhanden willen doen, zynde zeer ryk en
fraay van Ordinantie en kragtig gefehildert, door Pie-
ter Laflman ; hoog 2 voet 10 duim , breet 3 voet 1 1 duim.

(NB.) Ziet A. Houbrakens Schouwburg ie Deel
pag. 97. alwaar in

9
t Leven van Laflman var\

dit Stuk gewag gemaakt , en 't daar opgemaak-
te Gedigt van gondel aangehaalt wordt.

3 Een extra fraay Stuk met differente foort van Vrugten,
zeer kragtig gefehildert , door F. Snyers ; hoog 2 voet

60-0

6 duim, breet 3 voet 6 duim.
Hh 5

205 - o
4 Een
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4 Een dito fraay Bloemftukje , dooi David de Heem\
hoog i voet 2 duim, breet 2 voet io£ duim. 71 ~ o

5 Een zeer fchoon Stuk, zynde een ftü Water met Jagt

en Schepen, en verder bywerk; nevens een fchoon

Gezigt van de Cingei , Nieuwe Lutherfe Kerk en an-

dere Gebouwen t'Amfteldam ; alles ongemeen uitvoe-

rig en natunrlyk gefchildert, door A. Storck; hoog 2

voet 7 duim., breet 3 voet 5 duim. 131-0
6 Een üito tot een weergaa,mede een Water met Schee-

pen en Gezigt in Amfteldam verbeeldende'; in alles

niet minder fchoon en uitvoerig dan 't vorige , door
denzelven, en even hoog en breet; zynde deeze twee
Stukken de fraaifte die van dien Meejler bekend zyn,

en ooit ook van hem gezien kunnen worden. 131 - ck

7 Een Water vol gewoel, zynde een Gezigt'

van het Ey op de Stadt Amfteldam, mede
zeer fraay, door denzelven; hoog 2 voet !

2 duim, breet 2 voet. 10 duim.
I

8 Een dito tot een weergaa, door denzelven;

zynde hoog en breet als voren.

9 Een zeer fraay Zeeftiandje met een Paaretje en verder

bywerk;door Philip IVonwerman ; hoog 1 voet \ duim,

breet 1 voet 44 duim. 13 5 - o
10 Een fraay Stuk met vliegende en zwemmende Eenden

,

zeer natunrlyk , door M. Hondekoeter ; hoog 2 voet

11 duim, hiee 3 voet 7^ duim. 121 - o

11 Een fchoon Gezigt van het Stadshuis, de Waag, de

Nieuwe Kerk en denDam te Amfteldam, met veel ge-

woel van Beeldjes ; zeer uitvoerig , door Gerard Berk-

heiden, hoog 1 voet j£ duim, breet 2 voet i| duim.

100 - o

12 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Maaltyd van

Chriftus met de Pharifeen, in een groots en pragtig Ge-

bouw, ryk van Ordinantie, vol gewoel, en kragtig

gefchildert in de manier van Paul Vercnees ; zynde

hoog 2 voet 8 duim, breet 5 voet 3 duim. ico - o

23 Een extra fraay Mans-Pourrrait levensgroot, houden-

de een Paster in de Hand , zeer fchoon en kragtig ge-

fchildert, door Titiaan; hoogü voet 10 duim, breet 1

voet 5 duim. 41-0
14" Eén kapitaal Stuk, verbeeldende de Standvaftigbeid

der
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der Joodfche Moeder , welke met haar Seeve Soonen
om \ Geloof door Antiochus Gemartilifeerd worden

;

ichoon en kragtig gefchildert, door een goed Italiaanfcb

Meejler\ hoog 3 voet 1 duim , breet 2 voet 8 duim.
•

/ - » i 28-0
15 Een dito weergaa , zynde Heliodorus , welke de Schat-

kamer des Tempels te Jerufalem willende berooven,
door den Hemel daar over geflagen en geftraft word,
door denzelven; zynde hoog en breet als voren.

21 - o
16 Het Gefprek van Chriftus met Thomas over zyn On-

geloof; mede kragtig -en fraay gefchildert, door een
7 Italiaanfcb Meefler. 20-10
17 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Liefde, zeer

fchoon, door T. van ' Thulden\ hoog 3 voet 7 ékirri,

breet 2 voet 11 duim. 40 - o
18 Een oud biddend Man , zittende by een oude Vrouw,

die Hafpelt ; zeer fraay en Natuurlyk , doör Joh. Fabri-

I tius. ' - 50-0
19 Een fraay Campement, bezigtigt wordende door Fre-

• drik-Hendrik Prince van Orange, en verder gevolg;
zeer uitvoerig, door Jacob vair der <Ulft\ hoog 2'

'voet

5$ duim, breet 4 voet 4 duim. 41 - o
20 Een kapitaaie Kerk ,

geftofféert met Beelden, zeer
fraay en uitvoerig-, door dë-Lorme\ hoog ;.2 voet 11
duim ^teet 4 voet. 34 - 10

21 De Ke.rk te Sehevening , mede met Beeldjes geftof-

feert, door denzelven\ hoog 2 voet

,

breet 1 voet 6 duim*

25 - 10
22 De oude Kerk te Delf van. binnen te zien en ook als

voren geftofFeert, zeer fraay en naturirlyk gefchildert,

door H. van Vlier* 49-0
23 Een oud Mans-Pöurtrait, zeer iHtvoerig en fraay ge-

i'chiJdeït,* door B. Dennet \ hoog 1 voet io| duim,
breet 1 voet 5 duim. 50 - o

•^24 Een Mans-Pourtrait met een Boek in de Hand, zeer *

itout gefchildert , door FranïHais
;
hoog 2 voet ï fluim,

breet 1 voet 7 duim. • '
<

i |£» ^^LcJq
^5 Een 'uitvoerig Mans-Pourtraitie met een Kan in de

Handt, in een Nisje met verder, bywerk, door Frans
van Mieris ;

hoog 13 > breet iQ-duimén. 20 - o
26 Bran-
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26 Baadende Nimphjes in een fchoon Landfchap , dooj

Jan Lis; hoog 2 voet 9 duim, breet 3 voet 4 duim*

21 - 10

27 Een Krabbe-vangft in Italien, door P. Asfelyn, alias,

Crabbetje; hoog 1 voet 6 duim, breet 1 voet 10 duim,

20-5
28 Een mooy Landfchap met Beeften en verder bywerk,

door Begyn \ hoog 2 voet , breet 2 voa 9
11 -

29 Een fraay Landfchap, in de manier van Hobbema; hoog
2 voef 2 duim, breet 2 uoe* 7 duim. i% - iq

30 Een dito Landfchap , door L. Chalon ; hoog 1 voet 4
dw/w, breet 2 voet. 11 - 5

31 Een met Koetjes en Schaapjes geftoffeert Landfchapje,

door P. van der Leeuiven, 1Ó71. hoog $1, breet I2§
duimen* 18 - 5

32 Een dito met twee Koeltjes, een Hooiberg, &c. zeer

natouriyk , door A. Kuyp. 17-0
33 Een fraay Rhyn-Gezigtje, door R. Griffier ; hoog 1

voet 6 duim, breet 1 voet 10 duim. 14-10
34 Twee dito Rhyn-Gezigten met Scheepen, in de manier

van denzelven; hoog 1 voet 6\ duim, breet 2 voet

1 duim. 18 - O
35 Een fraay Bloemftuk, door P. Hardime, {

van zyn befte tydt; hoog 2 voet 6 duim,
breet 2 voet. }> 38 - O

36 Een dito tot een weergaa, door denzelven;

zynde /;oog en breet als V vorige.

37 Twee extra uitvoerige Bloemftukjes , door G. P. Fer~
brugge; van zyn befte tydt; ieder hoog 1 voet 6 duim,
breet 1 voet $J du/Ttt. 24 " o

38 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de roeping van Mat-
theus uit het Tolhuis^ zeer kragtig en fchoon gefchil-

cjert, door of in de manier van HondhorJ};btQQt 3 voet

6 duim, hoog 7 voet 8 duim, 16 - 10

39 Twee Stukjes, zynde Hiftorien uit het Nieuwe Tefta-

mont,.zeer uitvoerig, door Befcbey. 31-10
40 Een kapitaal Stuk, zynde een Emblema op de Religie,

waar in een extra groote menigte zo van byzondere

Perfonagien, als andere Beeldjes, en verder bywerk
zig vertoonen; alles zeer uitvoerig en kragtig gefchil-

dert.
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dert, door, of in de manier van Breuget; hoog 3 voet

3 duim, breet4V0tf 3 duim. 15 - 15
41 Een dito, zynde Meleager en Attalante, ryk van Or-

dinantie, door den ouden Gerard Hoet; hoog 2 voet

3 duim, breet 5 voet 5 duim. 12 - o
42 Een Hoef-Smit, een Paard beflaande, met verder by-

werk, door, of inde manier van Bamboots, genaamt;
P. van Laar. 27-0

43 Een vroolyk Maaltydje, zeer uitvoerig,'

door P. Verbeek yhoog 1 voet ,breet 1 voet

7 duim.

44 Een dito , Weergaa , zynde een Muziek-
party, door denzelven\ en hoog en breet als

voren.

45 Een Boere Schuur, daar de Man de Meid zoent, ter-

wyl hy door de Vrouw beloert word, met veel by-
werk, door of in de manier van D. Teniers. lp - O*

46 Een Boere Wooning , daar een Vryer de Vrouw wil

zoenen , terwyl zy door de Man befpied word , met
veel bywerk; dóór, of in de manier van H. M. Zorg.

16 - o
47 Een Boere Kermis , uitvoerig en vrolyk'

gefchildert, door Lambrecht; hoog I voet

9 duim, breet 1 voet 7 duim.

48 Een dito weergaa , zynde een Boere Brui

loft, door denzelven, zynde hoog en breet

als voren.

49 Een Boere Kermis, vol gewoel, door DroogJlooK
11 - 15

50 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Seeve Werken vars

Barmhartigheid, zeer goed en uitvoerig, door denzeU
ven. 10 - 10

51 Een dito, verbeeldende den Ongelovigen Thomas, door
Frans Verwilt [;

hoog 2 voet 6 duim , breet 1 voet

11 duim. II - o
52 Een dito, zynde Maria, de Voeten van Jezus was-

fchende, door Leonard Bramer. 10 - 5
53 De Vinding van JMozes, zeer fraay, door Marienhof,

Difcipel van Rubbens; hoog 1 voet ji duim, breet %
voet 1 duim. 9 - iq

54 Een zeer uitvoerig Stukje, zynde Sufanna met de Boe-
ven*

30 - ö<
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ven, door Gerard lVigmanq\ hoog i voet, breet 9
duim. 10 - 10

55 Een Pourtrait van lupus Cséfar, en verder bywerk

,

door '
denzelven; hoog ui, breet 9 duimen. 11 - o

56 Het Pourtrait van Alben Durer , door fom Zelfs ge»

fchildert; hoog.82» breet 6£ duimen. 16 - 10

57 Een fraay Mans-Pourtrait, door Rembrant. 18 - o
58 Een duo Pourtraitje, zynde den Schilder Hanneman,

door hem zelfs gefchildert. 7 - o

59 De Brand of' Verwoefting van Troije , door den Hel-

fchen Breugel. 1 8 - o
60 De Vyf Zinnen, door, of in de manier van J. Qflaa-

de. 16 - 10

61 Een Hout-Hakkertje , heel uitvoerig , door M. van
Heimom ; hoog i voet 3 duim , breet 10J duim.

14-0
62 Een aardig Zeeftrandje , verbeeldende het Dorp Sche-

veninge, door S. de Vlieger. 14-15

EXTRA CATALOGUS.
63 Een fraay Stuk, zynde een Kers-Nagt, zeer uitvoerig

gefchildert , door Befchey. 40 - 5

6a Een dito Stukje , verbeeldende Jan Steen en zyn Vrouw,
die op haar Arm aan een Tafel te üapen zit, zeer na-

tuurlyk en uitvoerig, door hem zelfs gefchildert.

16 - o

65 Een dito, zynde een Officier met zyn Soldaaten, en

verder Krygs-Tuig, door Jean Le Ducq. 17-0

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt in Wisfel-Geldt, den 28. September 1765. in Ant-
werpen.

I TT^ EN fchoon Stuk , verbeeldende de Afneeming

juj Chrifti van 't Kruis, zeer kapicaal van Ordinan-

tie, door P; P. Pvubbens; hoog 83, breet 66 duimen.

140 - o
2 Een
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2 Een extra kapitaal Stuk, door Jan Baptifla Franken ,

hoog 24 > breet 41 duimen, 162 - o
p Een dito , zynde eenige Speelders , door SaPwtör Ro-

y^; hoog 20, breet 28 duimen. óó - o

4 Een kapitaale Itaüaanfche Markt, door A. Goubaic;

hoog 38, breet 52 duimen. 61 - o
5 Een St.'Amhonius Tentatie, door denzelven ; hoog 33,

bree 44 duimen. 66-0
6 Twee fchoone Stukken, door Pfo#p Wouwtrmans\

hoog rj, breet 17 duimen. 137 - o
Twee dito Stukken, door denzelven; hoog 16, breet

I 22 duimen. 51 - o
jj Een Converfatie of Gezelfchap , zeerfraay> door Da-

vid Teniers; hoog 19, breet 28 duimen. 42-0
5 Een Kunft-Kamer , door differente kapitaale Meefters\
3 hoog 52 , breet 79 duimen. 38-10
10 Een fchoon Stuk, daar Chriftus aan de Tafel zit by

den Phaiifeeuw, door Lucas Jordaans ; hoog 21, breet

28 duimen. 35 - o
ifj Twee kapitaale Stukken , door Michaël Angeh

; hoog
3Ö, breet 40 duimen. 32-0

12 Twee fchoone Landfchappen , door Francifco Mïlêe ;

hoog ,29, breet 48 duimen. 44 - o
13 Twee Itah'aanfche Markten, door Mommers\ hoog 45,

breet 32 duimen. 31 - o
14 Twee kapitaale Stukken , door Maarten Heemskerk ;

hoog 17, breet 21 duimen. 55 - 10
15 Een kapitaal Vrugteftuk, door den ouden Snyers,cn de

daar by zynde Kinderen, door B. Tysfens. 20 - 10
16 Twee Vrucht-Stukken en verder bywerk, door Gilte-

mans en den ouden Frans Eyckens; hoog 27 3 breet 33
duimen. 14-15

17 Twee dito Vrucht-Stukken, en verder ftoifagie, door
beide dezelven\ hoog 21, breet 33 duimen. 29-0

18 Twee fchoone Stukken, zynde het een de Schilders-

School., en het ander een Beeldhouwers-Winkel, door
den ouden Beget ; hoog 26, breet 33 duimen. 21 - 10

19 Twee fraai je Zee-Stukken, door Jan Veeters
;
hoog23,

bteet 37 duimen. 25 - 10
20 Twee fchoone Binne-Kamers , door Helmoni \

hoog

25 , breet 3 i 'duimen, 25-0
21 Twee
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21 Twee fraaije geftofFeerde Landfchappen, door Jacob
van Hal; hoog 21 , breet 27 duimen. 19 - iö

22 Een Landfchapje door den ouden Frederik de moucbe-
ron; hoog 16, breet 12 duimen. 17 - 10

23 Twee geftoffeerde Landfchapjes , door den ouden Bou-

dewyns en Bout; hoog 9, breet 11 duimen. 15 - 10

24 Een Landfchapje, door Bercbem; hoog 12, breet 10

duimen. 11 - 5
25 Een dito, door Kornelis Poelenburg; hoog 15, breet

7 duimen. 14 - 15
26 Een fchoon Vifch-Stuk , door Deymans ; hoog 44,

breet 35 dvimen. 17-0
27 Een fraay Zee-Strandje , door ./f. van der Kabel; hoog

ió, breet 23 duimen. n - 10

28 Seftien Stukken, verbeeldende de Vyftien Mifterien,

en een Maria-Beeldt, door van Opftal; hoog 34, breet

27 duimen. 264 - o
29 Een Pleifter-plaats , zeer goed na Wouwermans y hoog

21 , breet 28 duimen. 17 - 10

30 Een Boere Converfatie, naar R. Brakenburg, hoog 22,
breet 3 1 duimen. 15 - I

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Van den Heere Coenraad van Heemskerck. Verkogt 'den

7. Oclober 1765. in 's Gravenhage.

(NB.) D. beteekent op Doek. *\

P. , Paneel

K. Koper

Zynde gemeden met de BJiynlandfche Maat.

P. , Paneel, y gefcbitdert.

1 1T\E Kruifing Chrifti, zeer vol Figuurtjes en ander

JlJ Werk
? gefchildert door den Fluweelen Breugei; K.

breet 1 voet 9J duim, hoog 1 voet ij duim. 215 -

JNota. £7itf Je Catalogus der verkogte Schilderyen

van wylen de Umr Lormier bier voorlag. 313.
&
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O? feq. te vinden, blykt V gemelde Stuk, aldaar

Num. 10.ftaande , toen verkop is voorf6^0 - o
t De Ontmoeting van Jaccxb en Efau , zeer voJ Figuurelï

en Vee, en ander bywerk, door den Fhuveele Breugel
en H. van Rottenbamer; IC breet 2 voet i| duim >\\oog

1 voet 5| jftftm. 475 - q
Nota. Opgem. Catalogus bier voor pag. 114. &omt
^ Z£/o?e Snikje voor Num. 17. hebbende toen ge*

koft f625 - 2.

3 Een Landfchapje , waar in verbeeld de' Vlucht na
Egipte, door dezüven\ K. breet 1 voet \ duim, hoog
8 duim. 150 ~ o
Nota. Op gemelde Catalogus flaat dit Stuk Num.

21. en blykt aldaar yerkogt te zyn voorf200 - o
4 Het Oordeel van Midas , door iezelven ; P. breet 4

voet 7 dc/'m, hoog 3 coef, &f diöOT* 160 - o
Nota. Ziet dit St-yk op gem. Catalogus, Num. 18.

zyrrfj toen verkop wr f 220 - o
5 Een Wintertje met Schaatsrydertjes, door Pieter van

Bredaal\ K. breet 1 voet 2ï duim, hoog I voet.

50-0
6 Adam en Eva in 't Paradys , met veellerley Gedier-

ten, door Slbrèfcam 'Bloemaart y P. breet 2 voet 5 duw»,
hoog 2 8 dtwm. 14 - o

7 Het Kafteel te MHyden,zyn<Iè een Winter met Schaats-

Ryders en andere Figuuren ,door Beercftraten \Y). breet

4 votf, ïi dum* hoog 3 voe/, 1 dw/m. 44 - 10
8 Een Landfchapje met figuurtjes, door H. Carré, K.

breet 6\. boog 4| duimen. 23 - O
9 De Aanbidding der drie Wyzen uit het Ooften, door

A» Kuyp ; P. breet 4 voet 5 duim, hoog 3 uoe* 2 dw/w.

40-0
10 Een Gezigt omtrent Amfrerdam, zynde een Winter-

tje, door J. Ten Kompe; P. breet 10J , hoog 9 duimen.

40-0
11 Een Gezigt ontrent den Haag, zynde een Zomertje,

door denzelven-, P. breet en boog als 't vorige. 40-0
12 Een Stukje , verbeeldende daar de Heidenen te Lyftra

aan Paulus en Barnabas wilden Offeren, door Adam
Elsbaimer-

9
K. breet 1 voet 5J dw;m,hoog 1 voet 1 duim.

71 - o
li Nota,
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Nota. In voorgem. Catalogus bier voor pag. 331,
ftaat dit Stukje num. 2óy op de naam van A-
'driaan Stalbent : ivaarom H nu bier verandert

,

en of
7
t beter , en op de jufte naam geftelt is ,

zullen de Kunft-Kenners beft beoordeelen hunnen;

zeeker is '/ , bet zelve toen verkogt is voor

ƒ 100 - o
13 Een Landfchapje , waar in verbeeld: de Doping van

den Moorman door Philippus,doQr denzelven; P.breet

1 voet il duim, hoog 1 voet 2J duim. 31-0
14 Een Winter, zeer vol gewoel, door Jan Griffier ; IC,

breet 1 voet 8| duim , hoog 1 voet | duim. 541 - a
Nota. In gemelde'' Catalogus ftaat dit Stukje Num.

99. op de naam van Robbert Griffier : zynde toen

verkogt voor f 600 - o
15 Een Rhyn-Gezigt vol Figuuren en Scheepen, door,den-

zelven; K. breet 2 voet 7 duim, hoog 1 voet 2\ duim%

205 - o
Nota. Dit Stukje ivord op meergemelde Catalogus

gevonden Num. 97. en beeft toen gekoft f425 - o
16 Een dito Rhyn-Gezigt, door denzelven-. K. breet 1

voet 61 duim, hoog 1 voet 2 duim. 40 - o
17 Een dito Rhyn-Gezigt, door denzelven-, D. breet u|

duim, hoog 1 voet 2i duim. 20 - 15
18 Een Varke-Markt; vol gewoel, door Barent Gael; P.

breet 1 voet 4 duim, hoog 1 voet 7 duim. 22-0
19 Een weergaa, vol Figuuren, door denzelven; D. breet

en boog als vorige. 18 - 15
20 Een Landfchapje, met Figuuren, Wagens en Paarden,

door Pieter Gyzels ; K. breet 1 voet ij duim , hoog
ïo| duim. 18 r - o

21 Vrugten en Bloemen, door Jan Davidz. de Heem; D.
breet 2 voet 1 duim, hoog 2 voet 3 J duim. 246 - o
Nota. In gemelde Catalogus word dito Stuk, juft

even breet en boog als dit , gevonden Num. 134.
' Zynde toen verkogt voor. ƒ 260 - o

22 Een Goude Kelk, Horologie, Vrugten en ander By~
werk, door denzelven; P. breet 1 voet 4 duim, hoog
1 voet $\ duim. 228-0
Nota. In de bier voorgem. Catalogus flaat dit Stuk

Num. 135. bebbende totn gekoft ƒ 225 o
°-3 D«
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£3 De Kruillng Chrifti, zeer vol Figuuren en ander by~
werk , door Maarten Heemskerk ; P. breet 4 voet ,

hoog 3 voet 2 duim. 45 - o
24 De Kopere Slang duor Mozes opgeregt, vol Figuuren,

in 9
t Graauw , door denzelven ; P. breet 1 voet 2|

duim, hoog 3 voet 2 duim. 7 - o
25 De Raadpenfionaris Jacob Cats met Mevrouw Havius,

öp deszeifs Hoffteede genaamt Sorgvtiet , extra fïaay,

door A. Mytens; D. breet 3 voet 7I duim, hoogs voet

75 duim. 34 - o
26 Wilde Kruiden , Vrugten en Bloemen , Hagedisfen ,

Slangen, Muis en veele andere Infecten , door A. Mig-*

gnmiy D. breet 1 voet $1 duim, hoog 1 voet 9 duim.

90-0
Nota. ZJjf; Catalogus der Schitderyen van wylen

de Heer B. da Cofta, hier voor pag. 374 & feq.

te vinden , blykt
9
t gem. Slukje , aldaar Num.

2y.ftaande, toen verkegt is voor ƒ 301 - o
27 Een Tirools Landfchap, vol Figuuren en Pourtraiten,

1

verbeeldende een Kermis , door Frans Pourbus ; P.

breet 2 voet ij duim , hoog 1 voet 5! duim. 10 - 10
28 Een Landfchap met Figuuren, door S. Ruysdaaly D*

breet 4 voet 4 duim , hoog 3 voet 2 duim. 21 - o
29 Vrolyke en met Kegeien Ipeelende Boertjes, voor een

Herberg, door Jan Steen-, P. breet 10J duim, hoog I

voet 1 duim. 140 - o
30 Een Landi'chap met Geboomte, Gebouwen, en veel

Figuuren, door A. Stalbcnt; K. breet % voet SI duim,
hoog i voet 8| duim. 100. - o

31 Een dito Landfchapje, door denzelven ; K. breet 1 voet

1^ hoog 10 duim. * 21-19
32 Een Rhyn-Gezigtje, door Schut \ P. breet gl , hoog

yl duimen. 40 - o
33 Een dito weergaa, door denzelven; P. breet en hoog als

r
t vorige. 37 - Q

34 Een Vrouwtje meteen doode Kafkoen , en een Bloen-
pot met Angeiieren, door van Tol; P. breet I voet,

hoog f 4 tfaim, 201 - o
Nota. In voorgemelde Scbihlery-Cdtalogus van wf*

len de Heer Lormier, word dit Stukje gevonden

Num. 287. ( ziet hier voor pag. 332.) zynde torn

verkogt voor ƒ 305 - o
ïi 2 35 He:
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35 Het Oordeel van Paris , door Joacbim Uitewaat; K.

breet 7| , hoog ó duimen» icó - o
Nota. In laaft voorgemelde Catalogusftaat dit Stuk*

je Num. 292. (ziet bier voor pag. 333.) en *s

toen verkogt voor ƒ 170
36 Een Goden iianket, door denzelven ; K. breet , hoog

5I duimen, «44 - o
Nota. In gemelde Catalogus is dit Stukje op Num.

293. # vinden; hebbende toengekojl ƒ ico - o
37 Een Zee en Strand , met F/guuren en Seheepen, door

Adriaan van de Velde, P. breet i we/-

1\\ duim, hoog
«uo^ 5Ï du/'m. ió - 5

38 Een Heilige Famielje, door Maarten de Vos\ ovaal ,

P. breet 9I. hoog vcef 1 t&tm. 12-0
39 De Beleegering van h Hertogen Pofch , waar in den

Prince Fred. Hend. van 0&ANGE met de Graven Er-
NESTüS en Willem VAN NASSAU , alle te Paard, en
2eer wel gelykenende, en veel anderë Perfoonen zyn,
door Efaias van de Velden \ P. breet 2 voet 4! duim

,

hoog 1 voet 7I duim. 27-0
40 Een Rhyn-Gezigt, door Verdonk', P. breet 1 voet 1\

duim, hoog 1 voet. 9-15
41 Een dito weergaa, door denzelven; P. breet en hoog als

't vorige. 8-15
42 De Koekebakfter , bekend door de Prent , door K.

Visjcbcr\ D. breet 2 voet 6 duim, hoog 2 voet.

30-0
43 Een Valke Jagt, met Ffguuren en Paarden, door Pbi-

lippus IVoiiïuerman', D. breet 1 voet il£ duim t hoog
1 voet % duim. . 65-0

44 Alexander op zyn Ziekbedde neemt de Drank, door
zyn Medicyntneefter toebereid , dewelke befchuldigt

was hem van kant te willen helpen, door GerardlVig-
mana\ P. breet 3 voet 1 duim, hoog 2 voet 3 duim.

74-9
Nota. In laaft voorgem. Catalogus ftaat dit Stukje

aldaar Num. 350. (ziet bier voor pag. 337.)
zynde toen verkogt voor ƒ 205 - o

45 Eén Zeetje met Scheepjes, door R. Zeeman, D. breet

9, hoog 7 8 duimen. 16 - 15
46 Een dito weergaa , door denzelven\ D. breet en boog

als 't vorige, II - ö
47 Het
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47 Het Pourtrait van j. van Oldenbarneveld. *\

48 Een dito van Hugo de Groot.
I

49 Een dito van J. Arminïas.

50 Een dito van j. de Wit. > 20 - O

£1 Een dito van C. de Wit. Alle geteekent op
|

yvoor, door J. Nagtegaal\ en zynde rond

en eender groose y breet 2, hoog 2 duimen. J
De Pourtraiten van J. van Oldenbarneveld , J. en C.

de Wit , door denzelven-, zynde alle vierkant, en een-

der grooten, in eene Lyft gezet , breet 2, hoog 3§

CATALOGUS van SCHILDERYEN,

Nagelaten door wylen den BIeer Kunjl-Schilder Ifa'ak Wal-
raven. Verkogt den 14. Oclober 17Ó5. binnen

Amfterdam.

Nota. De Schilderyen zyn alle gemeeten , zonder de Lyjlen ,

met de Amjierdamfe voetmaat van 11 duimen
in de voet.

1 T^PAMINONDAS 'Sterf-bed, door Ifacik Walra*
Hj ven, Ao. 1726. hoog 23I, breet 30! duimen.

1560 - o
In dit Stuk ziet men den Velt- Heer in zyn Tent op zyn

Leger-Bed , en onder zyn regter Borft vertoont zig

de afgebroken Werpfpiets : Ter regter zyde van

bervzn het Leger, die zyn Aangezigt met zyn Man-
tel bedekt; zyn Zoon ftaat nevens hem, die met de
linker Arm op zyn Stoel ruft, en op het Gezigt van
zyn Vader mede weent;. in 't midden van het Stuk

vertoont zig een Jongeling van 't Edele Geflagt der

Thebanen , hy komt verbaaft aanloopen , zynAangezigt
vervult met fmertelyk mededogen , terwyl hy met de
Handen uitgeftrekt Epaminondas tragt te omhelzen

;

ondertusfchen buigt zyn Wapendrager het Hoofd en

Ughaam nederwaarts, om met ingefpannen aandagt

duimen. 6 - o

Epaminondas zit zyn Vriendt

ü 3 na
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na de woorden des Veldheers te luifteren , terwyl hj
hem zyn Scbildt vertoont: Ter rechter zycle van het

Stuk ziet men een Man zitten met de Beenen over

malkander geüagen, en leunt met zyn Hoofd op zyn
linker Arm, hy vertoont aan zyn Wapenrufting te

weezen , Een Drager van Veldteekens der Thebaanen,

en Haat zyn Hand en Oogen op na den Hemel: on-

der al dit gewoel vertoonen zig twee Vrouzven,wRSLt

van de eene zig 't einde alle Hoop, op het Voeten-
ende van den Zieltogenden Veld-Heer nederwerpt,

terwyl de andere haare Handen om hoog heft en de

Goden om byiland fchynt te fmeeken; dit alles is,

zo in Hartstogten , fhmd der Beelden , Wezens trek-

ken of Pasfien, als fraaiheid van Teekening, extra

groots , en ryk van Ordinantie , tevens teder en

imeltig van Coloriet, en zeer uitvoerig, op paneel

gefchildert: wordende dees Hiftorie nader befchree-

ven,door J. van Gooi in zyn Schouiuburg van Neder-
tandfche Schilders en Schilderes/en, 2de deel.,pag. 120.

S Drie fpeelende Kindertjes, in een Landfchap met Ge-
bouwen, door denzelven; Ao, 1718. hoog 14J , breet

12 duimen. 400 - I
Hier in is verbeeld twee Jongetjes en een Meisje, by

geleegenheid dat deeze Kinderen Bloemen gezogt heb-

ben om Feftonnen voor de Priaptis , die agter haar

legt, te vlegten , hebben zy een Nesje met twee
Jonge Vogeltjes gevonden , het Meisje, dat het Nes-
je in haar hand houd, wyft het knielende Jongetje

met de Vinger de Vogeltjes , h geen deeze Beesjes

doedgaapen, dat het Meisje llemmig doet laggen

;

agter deze. {laat een tweede Jongetje met een Sati-

rieke lagchende Tronie, die de Vogeltjes ook aan-

wyft: zynde in alles zeer fraay van Teekening, de-

licaat en uitvoerig op een koper-e plaat gefchildert,

en zoo goed als van den Ridder A. van der Werf.
3 Een weergaê tot het voorgaande , door denzelven ; Ao.

1720. en koog en. breet als
7
t zelve. 400 -

In dit Stuk werd verbeeld een Hof-Gezicht , in het zel-

ve zyn drie Kinderen, welke vertoonen dat alle

Vreugden derzeive haait kan veaanderen; want zy
fchynen t'zamen in gefchil geraakt te zyn , wie van

dii^a
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driè'n het hier voorgemelde gevonde NeJJje met Vo-
gels toekomt, het welke zoo hoog gereezenis, dat

zy Hand gemeen zyn geworden ; het eene jongetje,

dat zeer vertoornt uitziet, heeft het Meisje by het

hair agter over getrokken, en het twede Jongetje

neemt inmiddels zyn llag waar , want hebbende het

NeJJje weg genomen, fielt het op een loopen; dog
de vrees dat het hem door de anderen zal ontno-
men worden, doed hem zoo angftig om zien, dat

door zyn fchielyke vlugt, het eene Vogeltje uit hè':

Neflje valt ; Dit is in allen deelen niet minder van
Deugd dan' het voorige , en mede zeer uitvoerig op
koper gefchildert.

b Alexander die Campafpe fchenkt aan Apelles , door
denzelven; Ao. iyió.hoog 17J, breet 2o£ duimen.

400 - o
Dit Stuk verbeeld het Palys van Alexander , ter linker

zyde zit Campafpe , dewelke door Alexander aan

Apelles werdt aangebooden, die op zyn eene Knie
ter Aarde gebogen, hem fmeekt, dat hy zyn al te

vuurige Minnedrift wil verfchoonen ; verder doed
zig op een groote ronde Zaal, alwaar in verfcheide

Nisfen de daaden van Alexander en zyne Voorvade-
ren verheelt zyn: zynde voorts alles zeer groots

van Ordinantie, de Klederen fraay geplooit , en uit-

voerig op doek gefchildert.

5 Pigmalion, die op zyn yvoore Beeldt verheft, dooo:

denzelven\ Ao. 1714. noog 17^, breet 2of duimen„

280 - o
Het Beeldt is geplaaft in 't midden van 't Stuk 9 ter

regter zyde, en ftaat een weinig voor over geboo-

gen , Pigmalion houdt de Oogen vol Liefdevlammen
op het Beeldt geveftigt, terwyl het zelve zig Zeedig

en Eerbaar vertoondt, houdende de Oogen neerge-

flagen, en fchynende zig te willen beweegen; Cu-
pido ftaat ter linker zyde van het Stuk , enwyftmetde
Vinger op Pigmalion , hem met een befpottende over
zyne dwaaze Liefde , en verders eenige vliegende

Cupdoos en ander Po'étifch bywerk; Op de tweede
grond, op de trappen, ziet men drie Kindertjes, die

bezig zyn met Blomen by een te fchikken: zynde
li 4 alles
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alles zeer fraay van coloriet, ryk van Ordinantie ea

uitvoerig op doek gefchildert.

6 Ammon en Thamar, door denzelven\ Ao. 1711. hoog

16, breet ip| duimen. 70-0
Dit Stuk verbeeld een Paleis, waar in Ammon ter lin-

ker zyde is gezeeteu op een Rujlbed, die, na zyn
Sufter Thamar verkragt te hebben, zyn Dienaar be-

veelt haar weg te dryven zynde op doek gefchil-

dert,

7 De Omtrommeling van een Gilde Os , door Philip Wou*
werman; hoog i%l 9 breet \6\ duimen. 1000 - O
Een Gezift langs een Stads-Muur , op de voorgrond

ziet men voor een Herberg een Gilde Os 9 {taande

tusfehen twee Vleeshouwers , waar van de eene flaat

te drinken , voor dezelve gaat een Man met een

Trommel, en agter dezelve is een Pqjl-ivagen: zit- !

tende voorts ten Man en zznjfmgetje op een graamv
Paard-, op de tweede grond ziet men een Brug over

!

een Rivier ; zyn4e ryk van Ordinantie , delicaat en

murwf van penceel ,op paneel gefchildert, en zo goet

als men van die Meejler zien kan.

8 Een Klosbaantje,door Adriaan van Oflaade, hoog 13!,
breet 17I duimen, 620 - O
Hier in is verbeeld een Buiten-Huis , voor dezelve ter

regter zyden zitten en liaan Boertjes aan een Tafel
\

te drinken en te rooken; ter linker zyde ziet men
twee Boertjes in de Baan , waar van de eene is ftaan*

de en de andere ruft op zyn regter Knie; alles is

zeer uitvoerig, fraay en natuurlyk, en in de Meejler

zyn befte tydt, op paneel gefchildert.

£ Een Koetje dat gemolken word in een Landfchap , door
Nicolaas Berchem; hoog 11, breet 13 duimen.

455 - o
In dit zeer fraay Kabinetftukje word verbeeld een zeer

aangenaam bergagtig Landfchap, in het zelve ziet

men aan de linker zyde een hooge Berg, voor de-

zelve ftaat een Koetje, h welk door een Vrouw ge-»

molken word , ter zyde dezelve een ruftende Her"
der , en rer regter zyde van het Stuk een leggend

Koetje met Schaapen, op de tweede grond een Haan*

de Ezel , e.n verder in 't veifchjet boog Gebergte ;

syrn
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zynde alles zeer delicaat, zonagtig en tranfperant op
koper gefchildert.

ÏO Een terugkomft van de Jagt, door Adriaan^
van de Velde ; hoog 0| , breet 7| duimen.

Jiet verbeeld de Zomer, zynde een duin-

achtig Landjehap , waar in zig vertoont

op de voorgrond een Heer te Paard, van
agteren te zien, dewelke door zen Vrouw
werd aangefprooken , en een Jager met
een Snaphaan op zyn Schouder, waar
aan een Haas hangt op zyn Rug: in het

verfchiet ziet men het Gebergte zeer na-

tuurlyk en Zonagtig, op paneel gefchil-

dert.

Een befneeuwt Wintertje, door denzelven ;

hoog o , breet "]\ duimen.

Een Gezigt , waar in men langs een Rivier

ziet een opgaande Weg, welkers voor-

grond geftoffeerd is met verfcheide Beeld-

jes \ en in 't verlchiet vertoont zich een

Bcere-Huis; zynde in allen declen niet

minder dan het vorige , ook op paneel

gefchildert.

12 Een ruftende Valke Jagt, door Karet du Jardyn, hoog

)>545 - o

li

12J, breet i6| duimen. 305
In een bergagtig Landfchap , ziet men op de voorgrond

een ruftende Jager 'met een Valk op zyn Hand, hou-

dende een Paard aan de Toom, en terzyde dezelve

een Jongen met Honden\ zynde alles zeer Zonagtig

en tranfperant op paneel gefchildert.

13 Een uittogt van Jagers, door Pieter de Laar, anders

Bamboots, hoog I2|, breet 17 duimen. 100 - o
Deeze Uittogt gefchiet in de Morgenftond, by het op-
koomen van de Zon; Een Jager, die te Paard zit,

houd een Hond aan een Touw , ter regter zyde van
het Stuk ziet men voor een Stal een zittende Jager
met Honden by hem; zynde verders alles zeer na-

tuurlyk en warm van coloriet , op paneel gefchil-

dert ; en is bekend door de prent, gegraveert door K.
Visfcher.

14 Een Binne-Water, door Ludolf Bakbuyzen , hoog 29*,

txeet 421 duimen. 180-0
li 5 U O»
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Dit is een fraay Woelend Water , en een ryke Ordi-
nantie van zeilende Scheepen , Boeijers en roeijen-

de Schuiten , alles zeer natuurlyk op doek gefchil-

dert.

15 Een Binnekamer , door Vieter de Hooge; hoog 25*,
breet 24^ duimen. 450 - o

lp dit Stok ziet men een ftaande Vrouw, welke een

I£md fchynt drinken te willen geeven uit een Kan ;

op de tweede Grond, ziet men door een Deur , in

een tweede Vertrek door een open Venjler, tegens

een Gebouw , alies zeer fraay, natuurlyk , kragtig en
Zonagtig op doek gefchildert ; zynde zo goed als

16 Een Kaartfpeelend Gezelfchap, door denzelven; hoog

30, breet 26 duimen. 450- O
Dit Stuk verbeeld een Voorhuis waar in aan een Tafel

zitten twee Heeren en een Dame, waar van de eene

Heer drinkt uit een Roemer , en de andere fpeelen

op de Kaart, een derde Heer , naaft dezelve ftaat

een Pyp te Rooken
; Op de twede Grond ziet men

dooreen open Deur op de Straat een Vrouw, heb-

bende in haar eene Hand een Kan, en in de ande-

re Hand Pypen ; zynde voorts zeer natuurlyk en Zon-
agtig op doek gefchildert.

17 De Hiftorie van Haman en Hefter, door Gerrit Rade~
maker, Meefter van I/aak PValraventhoog i6\ t breet

19! duimen. 76-0
Dit Stuk verbeeld een pragtig Paleis, waar in men ziet

Haman de Koninginne Hefler om zyn Leeven bid-*

dende : verder ziet men door een portïco of groote

boogswyze Deur, uit een tweede Zaal van de Trap-

pen" afkomen de Koning Ahafueros ; voorts is dit

Stuk zeer fraai en groots van Ordinantie, op doek

gefchildert.

18 De St. Pieters Kerk te Romen, door denzelven-, hoog

§2% 9 breet 28 duimen. 310 - o
Deeze Kerk is een Gezicht vanbinnen, ziende op het

groote Altaar, en geftoifeert met verfcheide Beeld"

jes , zo Geeftelyke als andere perfoonen , zynde

zeer fraay , zoo van Architeftuur als van uitvoerig-*

beid, en op doek gefchildert.

19 Een
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lp Een drinkend Gezelfchap, door Kornis Bega; hoog
* 145, breet I2| duimen, 105 - o

Dit verbeeld een Binnehuis met vier zittende Beeldjes;

zynde drie Boertjes met een Boerin, welke wat JrG?z-

&er* fchynt te zyn; alles uitvoerig en kragtig op doek

gefchildert.

20 Een Kaartipeelend Gezelfchap, door denzelven; hoog

13-J, breet 11 J duimen. 45-0
Een Binnehuis , waar in verbeeld is een Gezelfchap

van vier Boertjes, zittende aan een Tafel te fpeeien,

zeer fraay op paneel gefchildert.

tl Twee Stuks, zynde een Stranden een zittend VrouvJt-
je, door denzelven; yder is hoog 11, breet 8 duimen.

11 - o
Deeze Stukjes zyn zeer fraay en uitvoerig in 't Graauw

op doek gefchildert.

22 Een Binnewater. door J. van de Kapelle; hoog 235,
breet 25! duimen. 136 - o
Dit Stuk is een fraay en natuurlyk Stilwater, zynde

een ryke Ordinantie vanveelerley foorten van Vaar-
tuigen: op de voorgrond ziet men een Visjers Schuit

leggen op een drooge Zandbank: op de tweede grond
zyn eenige Driemajl Scheepen, en zynde voorts zo
goed als van èxeMeejler bekend is, en in de manier
van Willem van de Velde, op doek gefchildert.

23 Een Itaaliaanfche Zeehaven, door Jean Mie!, anders

Bieke; hoog 14J, breet i'8J duimen. 76 - o
ln het midden van dit Stuk ziet men een Levants Koop-
man, ftaande met zyn regter Hand te ruften op een
Baal , en wyzende met zyn linker Hand na een
Slaaf die Gekeetend zit, voorts ziet men een Koffer
en ander byveerk ; zynde alles zeer natuurlyk op
doek gefchildert.

24 Een Doclor , door B. Matton, Difcipel van JDou \ hoog
11, breet 8J duimen. 180 - O
Dit is een fiaay Kabinet-Stukje , de Doclor is geplaaft

in het midden van 't Stuk: hy Haat een weinig voor
over gebogen, in een Binnekamer , tegens een Ta-
felyen heeft in zyn regter Hand een Urinaal , waar in

hy het Water beziet van een Vrouw , die men ziet

Aan de regter zyde te Bed leggen: oyer de Tafel,

waar
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waar voor de Dofior ftaat , legt een Tapyt ; alles zeer

fraay , uitvoerig en delicaat op paneel gefchildert
>#

en is niet minder in cjualiteit als Dou.
25 Een Kaarsligt , door Nicolaas Verkolje , hoog io|

,

breet 7! duimen. 105 - o
Dit is een ftaande Man , zynde een Knieftuk, houden-

de in zyn linker Hand een brandende Kaarsen fchy-

nende met zyn rechter Hand te fchryven op eeri

Ley die tegens zyn linker Arm ruft; zeer natuurlyk

op paneel gefchildert.

26 Een Kaartfpelend Gezelfchap , door Gerards\ hoog

13! 9 hreet 12 duimen. 30-0
Dit verbeeld een Buitenplaats , en het Gezelfchap be-

ftaat uit drie Dames en een Heer zittende in de open
Lugt voor een groot Gebouw aan een Tafel, agter

dezelve ftaat een Heer het Spel aan te zien , en in 't

verfchiet ziet men booge Bergen-, zeer fix op doek ge-

fchildert,

27 Een Noords Landfehap, door Allart van Everdingen;

hoog 27^, breet 2i| duimen. 25-0
Dit verbeeld een böog bergagtig Landfehap, met een

Waterval en eenige Beeldtjes op de voorgrond ,

zynde zeer fraay en natuurlyk op doek gefchildert.

£8 Een Arcadifch Landfehap, door J. Glauber\ hoog 19,
breet 22| duimen. 220 - O
In dit Stuk word verbeeld een zeer ruim en aange-

naam Landfehap , de voorgrond geftoffeert met ee-

nige Beeldjes , zittende aan een klaar en fpiegelent

Watertje: op de tweede grond eenige Jagers, voor-
. zien met Pylkooker en Honden, in 't verfchiet hooge

Bergen ; zynde alles zeer uitvoerig en groots van
Ordinantie, helder en kragtig op doek gefchildert in

zyn befte tydt.

29 Een dito Landfehap, door denzelven\ hoog en breet als

*t voorige. 220 - o
Dit is een weergaa van 't voorgaande , ter linker zyde

van het Stuk verbeeldt een Bpfcb, voor het zelve

gaan eenige Vrouwen, dragende Mandjes met Bloe-

men en ander Offer-Gereetfchappen ; op de twee-

de Grond een Fontyn , by dezelve ftaan Vrouwtjes

die hej; Water ontfangen in een Pot ; en in 't ver-

fchiet
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Xchiet ter regter zyde, ziet men boogt Bergen, be-

plant met veelerley foorten van Boomgewas/en

,

leggende in 't zelve een Stadt; mede zeer natuur-

lyk, en niet minder dan het vorige, op doek ge-
fchildert.

30 Een Italiaans Landfchap, door denzelven, hoog 12I,
breet 15 duimen. 38-0
Dit is een fraay Landfhap, op de voorgrond geftof-

feerd met ruftende en baadende Beeldjes, en in 'e

verfchiet eenige Gebouwen, llaande onder aan den
voet van het hoog Gebergte, alies zeer fraay op doek

gefchildert.

31 Een Arcadifch Landfchap , door Ifaak Moucheron ;

hoog 20, breet 26h duimen. 70-0
Dit is een zeer aangenaam Landfchap, met Gehouwen
. op de voorgrond , geftofTeert met verfcheide zoo

ruftende als gaavde Beeldjes, en op de tweede grond
een Offerhande aan Priapus ; in 't verfchiet hoog Ge-
bergte, alles zeer helder en natuurlyk op doek ge-
fchildert.

32 Een dito Landfchap, door A. Genoels; hoog 27, breet

50^ duimen. 20-0
Op de voorgrond van dit Stuk ziet men eenige Beeld-

jes ftaande aan een Rivier , op de tweede grond ee-

nige Gebouwen , en agter dezelve hoog Gebergte,

zynde alles natuurlyk op doek gefchildert.

33 Een plaifant Landfchap, door Piemont-, hoog II , breet

14I duimen. 33 - o
Dit is een bergagtig Landfchap met een Waterval, op

de voorgrond geftofTeert met eenige Visfchers, door
de Heus, natuurlyk op paneel gefchildert.

34 De Lente en de Zomer, door Kornelis Schut ; hoog
breet 58 duimen. 24-0

er linker zyde van het Stuk, is in een Landfchap ge-

zeeten een Vrouw , verbeeldende de Lente, ter zy-
de van haar ziet men twee Kindertjes met Bloemen,
en ter regter handt ziet men de Godinnen Ceres, de
Zomer verbeeldende, zy heeft in haare Handen een
Hoorn met veelerly foorte van Vrugten, die onder-
fteunt word door twee Saters, alles zeer kragtig en
fraay op doek gefchildert,

35 Een
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35 EenBoere Binnthuis, door B. Gaal; hoog"|

2i|, breet 17^ duimen.
|

In dit Huis ziet men een Gezetfchap van
ze/ Beeldjes, zoo {taande als zittende te

Eeten en te Drinken , en verder eenige

Huishouding , zeer natuurlyk en aardig -

verbeeld, in de manier van A. van Of- 1 .0 m a
tartte, op paneel gefchildert.

I

36 Een dito Buitenhuis, door denzehen; hoog

en' breet als 't vorige.

Dit is een weergaa van het voorgaande,
verbeeldende een vrolyk Gezelfcbap van
zeven Boertjes, niet minder als het voor-
gaande , en ook op paneel gefchildert.

37 Een bergagtig Landfchap, door Harmams Nawwinx,
hoog 15, breet iof duimen. 28 - o
In dit Landfchap ziet men op de voorgrond , geftoffeert

door Krabbetje, een Laftdragenden~£ze/, agter de-

zelve een Herder-, zynde zeer natuurlyk op doek ge-
j

fchildert.

38 Een Landfchap, door Klaas Molenaar , hoog 22, breet

28J duimen. 19 - 10
Hier in ziet men op de voorgrond een Heidin, die aan

een Boer Goeder-Geluk zegt
;
zynde alles zeer na*

tuurlyk op doek gefchildert.

Nota
7
De verdere 8 Nummers, op de Catalogus nog

zynde, beftaande: in een Boere Binnenhuis waar in

een Man en Vrouw t'zamen zitten te praaten, door
Kom. Sagtleven; een dito Binnehuis, rond formaat,

waar in een Gezetfchap van vyf Beeldjes , door Dirk
Hals; een Vrouwe Pourtrait, ter halver Lyf ,met een

Kraag om , van Miercvelt ; En voorts van differente

Meefters , de Schilder-Kunfi ; een Vanitas; een Man
die aan een Tafel zit; een Stuk met twee Kindert-

-: in
7
t Graauw, na de Handkyker van Quinoy; en

twee fluks , zynde een Gezetfchap van Aapen , en
een ander; niet aanmerkelyk zynde, om dePryfen van
ieder derzeive alhier te fpecrficerren, diendt dus, dat

dezelve t'zamen rendeeren de fomma van 33-10

CA-
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Nagelaaten door wylen de Heer Antony Sydervelt. Ver-

kogt den 23. Apnl ijóó. binnen Amfterdam.

Nota. De Schilderyen zyn zonder haare Lyften, alle ge-

meten met de Amjlerdamfe voetmaat van 11 duimen
in de voet.

I TpEN Ruftende Valkenjagt, door Pbilip Wouiver*
JJJ man; hoog 15! , breet 2!| duimhn. 1230 - o
Dit Stuk verbeeld een zeer aangenaam warm Land-
fchap, op de voorgrond in 't midden ziet men een

Fontein, ter linker zyde van dezelve is een Heer
met een Valk op de Hand en gezeeten opeen Paard
{taande te .drinken, en voor denzelven eene Dame
medejte Paard; verder eenige Jagers met Honden,
{taande en zittende by de Fontein; ter rechter zyde

#

van het Stuk ziet men een andere Dame te Paard ,

dewelke galoppeerd met een Valk op de Hand, een
v Heer rydende te Paard, en voor denzelven een Ja-

ger met Honden; aan de linker zyde op de tweede
fcr: grond, opkomende tegens eene hoogte, een Valke-

nier , en verder in 't yerfchiet boog Gebergte; zyn-
de voorts zeer edel , tranfperant en delicaat gefchii-

dert op een paneel.

f3 Een heuvelagtig Landfchap, door denzehen ; hoog 14 ,

breet 13 duimen. 390 - o
.JHier ziet men aan de linkerzyde een hoog opgaande

jK'; Weg langs een Water 5 met drie zwaare Bomen ;

langs dezen Weg vertoonen zich een Heer en eene

$ Dame zittende te Paard, en voor dezelve een Be-
delaar: op de twede grond een Herberg, en in \
verfchiet boog Gebergte, zeer fix en kragtig op pa-
neel gefchildert.

3 Een Koorn-Oogft , door denzelven; hoog*]

15, breet 22 duimen.
\

In dit Landfchap op de voorgrond aan de
J

reen*
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rechter zyde ziet men het Koorn afmaai-
jen en een Wagen met het zelve bela-

den ; verder aan de linker zyde een Weg,
geftoffeert met Paarden en Beelden, en
in 't verfchiet hoog Gebergte, uitvoerig

en dun op doek gefchildert.

Een Bergachtig Landfchap, door denzei-

ven; hoog en breet als
y

t voorgaande.

Op de voorgrond van die Stuk in 't mid- ^515
den vertoond zich een Beer rydende te

Paard, by den zeiven een Bedelaar, en
een Heer {taande by een wit Paardje ;

ter linker zyde op de twede grond, een

Wagen befpannen met vier Paarden

,

wordende beladen met Koorn; ter rech-

ter zyden het affnyden van Koorn ; in

't verfchiet een Buurt Huizen, en ver-

der hoog Gebergte , op doek, niet min-
der als

?
t voorgaande, en op paneel ge-

plakt.

Een dito zeer aangenaam Landfchap, door denzelven;

hoog 12, breet duimen. 110 - o
Dit Landfchap is doorfneden met een Rivier; op de

voorgrond ter rechter zyde ziet men ten Mannetje te

Paard 't welk flaat te drinken, en een twede Paard
dat gezadelt word, mitsgaders eenige zwemmende
Jongens ; op de twede grond een afgaande Berg be-

plant met Koornakkers , en door dezelve een opgaan-

de Weg ter regter zyde, zeer Zonagug, met eenige

Koorn-Landen , en verder in 't verfchiet hoog Ge-
bergte , alles zeer dun en delicaat op paneel geichil-

dert.

Een Veld-Gezigt, door denzelven; hoog8J, breet 6f
duimen. 75 - o
Dit Stuk vertoond op deszelfs voorgrond een Jongen

zittende op eenfpringend Paard, hebbende een ander

Paard by den Toom, 't geen achter uit flaat na een

Hond , die agter het zeiven ftaat te blaffen , uitvoe*

rig op paneel gefchildert. .

'

Een wit gezadeld Paard, door denzelven;')

hoog , breet b| duimen.
j

Dit
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1

Dit Stukje bekend by den naam van het

pis/end Paard, vertoond een wit Paard

,

ftaande in een RosZ, ter zyde van 't

zelve een Man; is kragtig op paneel ge-

fchildert , en in Zwarte Kunft gebragt

,

door Verkol]e. y 30
8 Een Landfchap, door denzefoen, hoog 5|,

breet 7^ duimen.

Op de voorgrond ziet men een ftaande bruin

Paard , ter zvde van het zelve eene

Vrouw ruftende op een hoogte ; zynde
op gefchildert.

.9 Een bergagtig Landfchap, door A. van de Velde ;

hoog 183, breet 24 duimen. 1810 - o
Men ziet op de voorgrond een oud Man ten halyenLy-
ve agter een hoogte met een Meisje praté.n, en ter

zyde van dezelve een leggend Koetje , een Schaap

en een Geitje met Jongen > verder een bulkend Koet-

je , ter zyde het zelve een wit Koetje, ziende over
de rug van 't andere heen , als mede een graazendt

Paardje ; op de tweede grond een PVaterval tus-

fchen het Gebergte , ter zyde een opgaande Weg
met boog Geboomte, en in 't verfchi et Iwog Gebergte ;

zynde voorts tranfperant en delicaat op doek ge-

fchilderr.

10 Een zeer fraay en aangenaam Landfchap , door denzeU
ven; hoog 28*, breet 36 duimen. 560 - o
Op de voorgrond ter rechter zyde ziet men een Paard
flaande te drinken , en een Schaap ftaande in het wa~
ter

;
agter het Paard een flaande Os met een Herder ,

ter zyde een ruftende Herderin en een Herder met
een leggend Koetje en een Schaap, verder in 't ver-

fchiet Gebergtens; ter linker zyde op de tweede grond

ziet men twee Koetjes ftaande in 't water, te midden
van het Stuk, een Paard flaande te eeten, voor het

zelve een Boer en een Boerin, zittende tegen een
hoogte ; ter linker zyde een Boere Wagen en een
Meisje melkende een Schaap; alles zeer uitvoerig en
fraay gefchildert, zo goed als men van deeze Meef-
ter zien kan.

11 Een Veld-Gezicht, door denzelvav, hoog 10, breet 9
duimeiu 03 - o

Kk Men



$ vi Catalogus van Schilderyens

Men ziet op de voorgrond een grazend en leggend
Koetje; op de twedegTónd een Boerin met Meik-*

emmers, uitvoerig op paneel gefchildert.

12 Een dito Veld-Gezicht, door denzelven ; hoog 3V*
breet 4 'duimen. 70-0
Op de voorgrond van het zelve ziet men twee leggen-

de Koetjes en een pisfend' Koetje ; in 't verfchiet is

een Dorp-Gezigt, uitvoerig op. koper gefchildert.

33 Een befneeuwd Wintertje, door denzelven; hoog 7I,
breet 6 duimen. 105 - o
Vertoond een Boeren Huis leggende aan een Sloot ,

waar op een Schaatsryder en een Mannetje dat een
Ys-Slee voorfchuift, gezien word, natuurlyk op pa-
nee! gefchildert.

14 Een Veld-Gezigt, door A. en W. van de Velde; hoog
breet 13 duimen. ' 270 - o

Op de voorgrond van 't zelve legd een Osje en een
Schaapje; benevens een Osje ftaande te drinken; op
de tweede grondt een zeilend Scheepje, achter het

zelve eenige opgaande boomen en een huis; zeer

uitvoerig en helder op doek gefchildert, en op paneel

geplakt.

15 Het Ontlaaden van veelderly Vee, door Nicolaas van
Bercbem; hoog 32 , breet 41 duimen, 1530 - o
Dit Stuk verbeeld een aangenaam bergagtig Landfchap,

en op deszelfs voorgrond in H midden ziet men een
Ezel beladen aan beide zyden , met een Schaap, en
op zyn rug een Kalf, ter zyde dezelve een Herder ,die

de Zaal vaft bind, en agter dezelve een aankomende
Pont beladen met Osfen en een Muil-Ezel ; ter rech-

ter zyde ziet men een Vrouw gezeten op een wit

Paard , en voor dezelve ftaat een Vrouwtje , een
Herder en een Osje; aan de rechter zyde van het

Paard legt een Os , en twee Schapen ; en op de
twede grond een Herder met een leggend Osje en
eenige Schapen, en aan de linker zyde over de Ri-
vier , ziet men aan den Oever by het Veerhuis een
Herder ftaan met veelerlei B'eeftenen een Schip bela-

den met Hooy ,
leggende onder de fchaduw van het

Geboomte , ter linker zyde in 't verfchiet , ziet

men een Berg, op dezelve een Kafteel en verder

hoog Gebergte ; zeer delicaat, uitvoerig en helder

op
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op doek gefchildert, zynde het befte van dezen
Meefter bekendt.

16 Een kapitaal bergagtig Landfchap , door denzelven
;

hoog 58 ; breet 66 duimen. 68c - o
Op deszelfs voorgrond ziet men ter rechter zyde een

ftaande Vrouw, hebbende onder haar rechter Arm
een Mandje met Linnen, en een knielende Vrouw,
welke een Geit melkt, ftaande en leggende Koet-
jes, en voorts een Herder ruftende op een, kluit

Aarde; op de tweede grond een belaaden Ezel; in
't verfchiet hoog Gebergte , en in 't midden van
het Stuk, ziet men ftaande Bokjes in het Water ,
ter linker zyde van het Stuk , een Herder, ruften-
de met de rechter Hand op een Os ftaande te drin-
ken, een twode Os ftaat in 't Wattr, en achrer de-
zelve een Berg met zwaar Geboomte beplant ; al-
les zeer delicaat, Zonagtig en kragtig op\ doek ge-
fchildert, zynde niet minder dan het voorgaande.

17. Een aangenaam Landfchap, door denzelven
; hoog f3

breet 19 duimen. 375 - ö
Op de voorgrond ter rechter zyde is gezeeten eer*

Herder op een Ezel, dryvende een koppel Osfen,
Schapen en Bokken door een Waterplas ; ter zy-
den dezelve een Herderin met een Hond ; en in

?
t

verfchiet hoog gebergte, alles zeer üx en Meefter-
agtig op paneel gefchildert.

18 Een aangenaam Veld-Gezicht , door ZC du Jardyn ;

hoog 2o| bveet iói duimen. 1500 - o
Men ziet op deszelfs voorgrond een ftaande en een

leggent Koetje, nevens twee leggende Schaapen met
een Ezel

;
op de twede grond opgaande Bomen :

dit Stukje is zeer delicaat, en de Grond Kluit- en
Zonagtig, op doek gefchildert; zynde het befte dat
van deeze Meefter bekend is.

19 Een Bloempot , door Jan van Huyfum
hoog 18, breet I.3J duimen.

Dit Stuk vertoont een Pot met veelerlei

J

foorten van Bloemen , ftaan-je op een
roode Marmere voet, op welke ter fen-

1 ker zyde blaauwe Pruimen . en ter rech-

ter zyde een Neftje met Eijeren, leggen;

7 . Kk 2 " al-
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alles zeer delicaat, tranfperant en uit-
[

voerig tegen een lichte grond, op doek ^1400 - o
gefchildert.

20 Een graauw Marmer Voetftuk, door den-

zelven-, hoog en breet als
y
t voorgaande.

Op deeze voet leggen blaauwe en witte

Drwiven, Perfiken,Braamboofen en Bloe-
men, niet minder gefchildert ah vorige.,

2 1 Een woelend Zeetje , door Willem van de Velde. 59-0
Op de voorgrond ziet men een Engelfcli Oorlogfchip,

en in 't verfchiet eenige andere Scheepen , zeer

kragtig en natuurlyk op doek gefchildert en op pa-
neel geplakt.

22 Een woelend Water , door denzelvcn\\\QQg'\

12, breet 19! duimen.

Dit Stuk is een Gezicht van het Nieuwe
Diep ; deszelfs voorgrond , zynde een

Strand , is geftoffeert met eenige Vis?

fchers en een Visfchers Pink; op de twe-

de grond, leggende in Zee, ziet men
Visfchers Schuitjes en een zeilendt Jagt,

en verder twee Oorlog Scheepen ter

Rhede van Tesfel geankerd ; zeer fraay

en natuurlyk, opdoek gefchildert en op
paneel geplakt. "

Li<5<5
23 Een Uil Watertje, zynde een weergaa van

\ voorgaande , door denzelven.

Op de voorgrond ziet men een Schuitje

met twee Mannetjes , en een derde in 't

Water, die het zelve voortdouwt; ter

rechter zyde eenige leggende Schepen
en Schuiten ; op de twede grond een
Roei-Sloep en een Loots=Schuit, en ver-

der in 't verfchiet eén Driemaft-Schip,

mede zeer fraay en natuurlyk gefchil-
,

dert. J

24 Een woelend Water, door Ludolpb Bakhuyzen , hoog
32|, breet 45 duimen, o00 _

Aan de linker zyde word vertoont een Ooft-Indifch
Compagnies zeilend Jagt, een Oorlog-Schip, en ver-
der, Driemaft- en andere Scheepen; op de voor-

grond

\
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grond een Dyk, waarop eenige Beeldjes zitten en
ftaan; uitvoerig, helder en in'smeefters befte tydt,

op doek gefchildert.

25 Een kabbelend Watertje, dcor denzelven; hoog n£,
breet 14 duimen. 45 - o
Zynde een natuurlyke Morgeftond ; op de voorgrond

ziet men afgebrooke Land met een Visfchers-Schuit-

je, en in 't verfchiet een Dorp-Gezicht, op paneel

gefchildert.

26 Een dito Watertje, door denzelven\ hoog i6J, breet

J4£ duimen. 40 - o
Zynde een Morgeftond gelyk het voorgaande , heb-

bende ruftende Beeldjes op de voorgrond, zeer na-»

tuurlyk op doek gefchildert.

27 Een ftil Watertje, door denzelven; hoog 13, breet

141 duimen. 46-0
Op de voorgrond ziet men een Strandje, een Visfertje

in \ Water ftaande, en een zeilend Schuitje, in 't

verfchiet een Drimaft Schip, op doek gefchildert.

28 Een Buitenhuis, door A. van Qftaade\ hoog breet

13 duimen., 400 - o
Zynde een Herberg met een Wyngaard, onder dezel-

ve zitten eenige Boeren met de kaart fpeelende; op
de voorgrond zit een Boer by een half Vat, waar
op een Teft met Vuur ftaat , en daar by Tabak en

Pypen , ter zyde dezelve ftaat een Boerin , hou-
dende in de regter Hand een Glas, en in de linker

Hand een Kan ; in
?
t verfchiet eenige keegelende

Boertjes; alles zeer delicaat, uitvoerig en helder op
^awm gefchildert.

29 Een drinkend Gezelfchap, door denzelvcn\*

hoog I2i, breet 11 duimen.

In 't zelve ziet men vier, zo ftaande als

zittende Boertjes aan een Tafel te roo-

ken en te drinken; op de twede grond

drie Boertjes by het vuur , en verder

een Boere Huishouding, zeer helder en

fraay op paneel gefchildert.

30 Een fpeelend Gezelfchap; door denzetven\ ^530
hoog 14 , breet 12J duimen.

Daar in zitten drie Boertjes aan een Tafel , _

Kk 3 fpee-
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fpeelende in het Verkeerbord , en een
vierde Boer van achteren te zien , zit-

tende te praaten met een Boerin, die ter

zyde van hem ftaat, en in de rechter

Hand een Gias met Bier houd ; verder

eenige Boere- Huishoudingen ; alles zeer

fraay op paneel gefchildert.

31 Een fraay Landfchap, door I/aak van Oftaade; hoog

&8£, breet 36 duimen. 355 - o
Op de voorgrond van dit Stuk ter linker zyde zitten

twee Boeren, voor dezelve ftaat een Vrouwtje met
een Mandje aan de Arm , en achter dezelve ziet

men een Boere Herberg; in 't midden van het Stuk

\ ziet men een Paard ftaande te eeten , voor 't zelve

ftaat een Boer , en een zittende Boerin tegen een
hoogte; ter linker zyde een Wagen en een Meisje,

zittende een Schaap te melken; alles zeer uitvoerig

en fraay op paneel gefchildert, zo goed als men im-
mers van deeze Meefter zien kan.

32 Een Boere Bruiloft, door Jan Steen; hoog 38, breet

50 duimen. 290 - o
ïn dit kapitaal Stuk ziet men een Boere Bruiloft, waar

op een Boer en een Boerin dansfen; een Vrouw die

een Roemer fpoelt, verzeld van twee Kinderen;
ter zyde van 't Stuk ftaat een Speelman op een

Bank, en een Meid, zeer Comiek een trap op gaan-

de ; alles zeer fraay en kragtig op doek gefchildert.

33 Een Aichimift , door de?izelven-, hoog 13, breet 11
duimen. 100 - o
Dezelve zit ter regter zyde van zyn Fournuis te fto-

ken , achter denzelven zit een oud Man aan een Les-
fenaar te fchryven ; aan de rechter zyde van den Al-

chymift ftaat een Vrouw te weenen , voor welkers

voeten een ledige Beurs legd; zeer uitvoerig en de-
licaat op paneel gefchildert.

34 Een Herberg, door denzelven; hoog 21, breet 2Ó£
duimen, 137 - o
Uit Stuk is zeer fraai en ryk van Otdinantie, verbeel-

dende een Herberg , en voor dezelve zwaar Ge-
boomte , voorts kegelende en drinkende Boerrjes en
een Vracht Kar;in 't verfchiet ter rechter zyde een

Hee-
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Heeren Huis leggende in zwaar Geboomte, 'uitvoe-

rig en kragtig op doek gefchildert.

35 De Maaltyd van Cleopatra en Marcns Antonius,door
denzelven; hoog ió£ , breet 14 duimen. 100 - o
Dit Stuk, ryk van Ordinantie, vertoond ter linker zy-

de van het zelve de voorfz. Maaltyd van Cleopatra

,

zynde dezelve van voren te zien , in 't midden van
de Tafel zittende , aan welker einde men Marcus
Antonius ziet, en achter dezelve eenige Bedienden;

ter rechter zyde in 't verfchiet vertoond zich een
Tempel ; zeer fraay op paneel gefchildert.

36 Een fraay en uitvoerig Landfchap , door Jan van der

Heyde en A. van de Velde ; hoog ió^ , breet , 19 dui-

men. 360 - o
Dit Stuk is op de voorgrond geftoffeert met een Heet

te Paard, achter denzeiven twee Jagers met Hon-
den , en aan de rechter zyde op een hoogte zit een
Herder met Schapen; op de tweede grond ziet men

• een Kafteel, waar omheen een Gracht loopt; alles

zeer uitvoerig , delicaat en zonagtig op paneel ge-

fchildert.

37 Een Stads-Gezicht, door denzelven; hoog 12, breet 14!
duimen. 300 - o
Men ziet binnen de Stad op een Kerk, zynde dit Stuk

voorts ryklyk geftoffeert met Geeftelyke en andere

Perfoonen; zeer uitvoerig, helder en Zonagtig op
doek. gefchildert.

38 Een Rotz, door G. de LaireJJe: hoog 20, breet 22i
duimen. 345 - o
In de Rotz ziet men Venus op de Wolken ,

gevende
de Wapens aan^Eneas, en een Rivier-God leggen-

de op den voorgrond , in 't verfchiet ziet men hoog
Gebergte; uitvoerig en fraay op doek gefchildert.

36 Een Rotz-Gezicht, door Nicolaas Verkolje, hoog 21,
breet 16 duimen. 151 - O
Dit Stuk vertoont Thelemachus , zittende aan een Ta-

fel in de Rotz by Calipfo, en voorts andere Nim-
phen ; uitvoerig en kragtig op paneel gefchildert.

40 Een Venus op de Wolken, door denzelven\ hoog 19,
breet 23^ duimen. 2co - o
Een Stuk fraay van Ordinantie, verbeeldende Venus,

Kk 4 zit-



jitf Catalogus van Schilderyen*

zittende op de Wolken , voor dezelve werdt Cupi-»

do gekleed met de klederen van Afcaan, en ver-
zeld van eenige Nimphen; alles zeer fraay en teder

x

op paneel gefchildert.

41 Een Boeren Binnenhuis , door denzelven ;

r

hoog 23^ , breet 20 duimen.

Waar in verbeeld is het beflikte Zwaantje
ot drooge Fobert, zeer natuurlyk, krag-

tig en uitvoerig op paneel gefchildert. _ Q
42 Een dito Buitenhuis , zynde een weergaa T

van ?
t voorgaande , door denzelven.

Dit Stuk vertoond , daar Fobert de Meid
zoend, en is niet minder dan h voor-
gaande.

'43 Twee Boeren Binnenhuisjes , door denzelven; ieder

hoogyi, breet 6i duimen. 45 - o
Deeze zyn beide zeer helder op doek gefchildert.

44 Een kapitaal Landfchap, door Jan JVynants en A.van
de Velde ; hoog 43 , breet 48 duimen. 355 - o
Op de voorgrond aan de linker zyde ziet men een Boe-

ren Huis, voor 't zelve een breede Weg, geftof-

feert met een Herder, dryvende een koppel van
zeven (Men, ter zyde van het Huis ziet men een
Laan van zwaar Geboomte ; en op de twede grond
een Heer wandelende met een Dame; voorts een
zittende Bedelaar en een Bruggetje over een Sloot

geleegen , in 't verfchiet hoog Gebergte ; alles zeer

fraay , uitvoerig en Zonagtig op doek gefchildert.

45 Een henvelagtig Landfchap, door dszelven; hoog 14,
breet 16I duimen. 181 - o
Dit Stuk vertoond aan de linker zyde op de voor-

grond een Herder op een hoogte , ter rechter zyde
eenige Koetjes en Schaapen; op de twede grond ee-

nige Boomen, in 't verfchiet over de Rivier hoog
Gebergte; zynde uitvoerig op doek gefchildert.

46 Een Hcuvelagtig Landfchap, door Jan JVynants en
Lingelbach; hoog 34, breet 47 duimen. 100 - o
Waar in men een opgaande Weg naar een Bofch ziet,

op de voorgrond een Jager met Honden , op de
twede een Heer nevens een Dame, en een Vrouwt-
je zittende aan de Weg, ter rechter zyde ziet men

over

\
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over de Rivier een Stad, geleegen aan de voet van
een Berg; alles uitvoerig op doek. gefchildert.

47 Een geftoffeert bergagtig Landfchap, door 'Jan IVy-
nants , hoog ioj , breet J% duimen, 80-0
Op deszefs voorgrond ter rechter zyde ziet men een

hoog Duin , over welk gaat een Vromvtje met een
Mande op het hoofd , ter linker zyde een Waterplas,
en hoog Gebergte in 't verfchiet; alles zeer Zonag-
tig op paneel gefchildert.

48 Een Landfchap , door Jacob Ruysdaal en A. van de
Velde

\ hoog 16, breet 211 duimen. 115 - o
Dit is met een Waterval; op de voorgrond zyneenige

arbeidende Beeldjes , en op de tweede grond twee
Herders dryvende eenige Schapen door het Water,
alles zeer uitvoerig en kragtig op doek gefchildert.

49 Een Zee- Gezicht , door Jacob Ruysdaal; hoog 42,
breet 59 duimen. 250 - o
Zynde een woelend Water ; aan de rechter zyde ziet

men een Dyk met Paaien, tegen welke het Water
zeer natuurlyk aanllaat; op de twede grond een Drie^
maft Schip, en eenige andere zeilende Scheepen; al-

les zeer natuurlyk en kragtig op doek gefchildert.

50 Een befneeuwd Wintertje, door denzelven; hoog i)\ y

breet 11 J duimen. 25 - o
Zynde een Gezigt van den Vygendam langs het water

te Amfterdam ; op de voorgrond geftoffeert met
verfcheide Beeldjes; zeer natuurlyk op paneel ge-
fchildert.

15 Een fraay Bofch-Gezicht, door F, Mouche-'
ron de oude, en A. van de Velde ; hoog

25I, breet 31 duimen.

Op deszelfs voorgrond ter linker zyde ge-

ftoffeert met een drift Beeften, agter de-

zelve een Herder , en in 't verfchier

hoog Gebergte; alles zeer Zonagtig op
doek gefchildert.

52 Een Bergagtig Landfchap, door dezelven; ^624
hoog en breet als

7
i voorgaande.

Dit Stuk is op deszelfs voorgrond ter reg-

ter zyde geftoffeert met een Valkenjagt ,

nevens een Heer en Dame te Paard

,

Kk 5 voor
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voor dezelve een Jager met een Hond , |

en in 't verfchiet hoog Gebergte ; alles
j

zeer zonagtig en kragtig op doek gefchil-

dert. J

53 Een zeer fraay Stuk in de hoogte , door Melchior de
Hondekoeter; hoog 14, breet 33 duimen, 240 - o
In 't zelve ziet men leggen een witte kuif Hen, agter

dezelve een kraaijende Haan en een bonte Hen ,

voor dezelve twee Eenden met Kuikens, zeer uit-

voerig en delicaat in deeze Meefters befte tyd op
.doek gefchildert.

54 Een Italiaanfche Zeehaven , door J. Lingelbach ; hoog

45, breet 63 duimen. 150 - o
Jjenevens een zwsar Gebouw; op de voorgrond ge-

fiofFeerd met Italiaanfche Kooplieden, en een Offi-

cier, wordende aan de floep gebragt met Matroo-
fen en Soldaten ; voorts vol gewoel van Heeren en
Dames ; aan de regter zyde op de twede grond ziet

men leggen Scheepen en Galeijen, helder en plai-

fant op ^doek gefchildert.

55 Een Landfchap, door denzelven; hoog 13, breet 15^
duimen. 116 - o
Ter regter zyde van dit Stuk vertoond zich een Ruine,

voor welke een fmit ftaat te fmeden, en ter zyden
van denzelven ziet men een Heidin met een Jongen,
hebbende een Doek om het Hoofd , in de Ruine
zelfs zitten twee Jongens, zich te warmen; uitvoe-

rig en delicaat op doek gefchildert.

56 Een Italiaanfche Zeehaven, door G. Baptifta Weninx;
hoog 26 , breet 40 duimen.

Op deszelfs voorgrond ter linker zyde ziet men de
Wyn-Negotie , zeer ryk geftoffeerd met verfchei-

de Beeldjes, een Heer en een Dame te Paard; ter

linker zyde in 't verfchiet eenige Scheepen', alles

uitvoerig en kragtig op doek gefchildert.

57 Een kapitaal Stuk met Beelden, door G. Honthorjl;

hoog 38^ , breet 59^ duimen. 50-0
Zynde dezelve meer als levensgroote ter halver Lyf

te zien, verbeeldende aan de linker zyde een Man,
fpelende op een Viool , en ter rechter zyde eene

Vrouw, fpelende op een Cyther ? ruftende op een
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Bakon, en een derde Beeld houdende een Roemer
in de Hand; zeer kragtig en fjaay op doek geichil-

dert.

58 Een Prins van Orange, door Govert Flink; hoog 41
breer 345 duimen. 40-
De Vbrft zit in een Leuningftoel voor een open Eoek,

wordende onderweezen door den Ridder Jacob Catz;
dit Stuk is kragtig en meeiteragtig gefchildert op
doek

59 Achilles onder de Maagden, door Gerard'

Hoet ;
hoog 17, breet 2*J duimen.

Vertoond in een Voorhof, zynde een ry~

ke Ordinantie , en op de tvvede grond
eenige Gebouwen; uitvoerig op paneel

gefchildert.

60 Ulisfes wordende gewapend door Penelo-

pe, een weergaa van 't voorgaande, door

denzelven.

Zynde desgelyks een Voorhof, en niet

minder dan het voorgaande.

61 De Hiftorie der Danaïden, door denzeiv n-^
zynde hoog en breet als V vorige.

Dit is een ryke Ordinantie , op deszelfs

voorgront werd afgebeeld de gefchiede-

nis der Dogters van den Koning Danasus

,

door de Goden veroordeeld om een Kuip
met water te vullen, alles zeer uitvoe-

rig en delicaat op paneel gefchildert.

62 Ulisfes voor Nauzika ; hoog en breet als

bet voorgaande , door denzelven.

Hier in is verbeeld Ulisfes nedergeknield

voor Nauzika; zy (laat, gebiedende aan

een van haare Maagden den voorfz. Held
te kleeden ; in 't verfchiet ziet men de
Stad der Pheaceniers, zynde een weet*
gaa, niet minder als 't voorgaarde. J

63 Een Voorportaal, door Pieter de Hooge, hoog 26, breet

21 duimen. 185 - o
Ter linkerzyde ziet men een Vrouwtje gekleed in een

geel Satyne Jak met een bonte rand, ftaande een
Roemer fchoon te maken , en op de twede grond

zit

ioo
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zit een Dame , fpelende op de Guitar: in \ verfchiet

over een Graft ziet men twee Gebouwen , zeer na-

tuurlyk en Zonagtig op doek gefchildert.

64 Een Binnehuis, door Kornelis Sega; hoog 16 , breet 14
duimen. 271 - o
In 't midden van 't zelve zit een dronken Boer , en aan

zyn rechter zyde een Boerin, houdende in de regter

Hand een Glas, en in d'andere Hand een Kan; ter

linker zyde van hem ftaat een Boer met een Flesje

in de Hand, en verder, andere Beelden en Boere
Huishoudinge ; uitvoerig en fraay oppaneel gefchildert.

65 Een ander dito, door denzelvcn\ hoog 17^ , breet 15
duimen. 17S « o
Waar in verbeeld een Boer en een Boerin, {taande be-

reidvaardig om te dansfen, en een twcde Boer, zit*

tende met een Kan in zyn Hand : ter zyde dezelve

ftaat nog een Boer en Boerin met een Speelman; ter

rechter zyde een Tafel waar op een Kan ftaat , en ver-

der eenige zittende en {taande Boeren, in 't vérfcliiet

ziet men door de deur een Huis ; niet minder ge*

fchildert op doek als 't voorgaande.

66 Een Rivier-Gezigt, door Kornelis Poelenburg, hoog 8,
breet 10 duimen. 47-0
Zynde een Maanefchyn ; op de voorgrond ziet men

St. ChriftofFel met het Kindje Jefus op zyn Schouw-
der; op de twede grond een Monnik met een Lan-

taarn in de Hand , en enige Beeften ftaande in 't

Water, uitvoerig en fraay op een kopers plaat.

67 Een Bergagtig Rhyn-Gezigt, door H. Sagtleven; hoog

8s, breet xol duimen. 40-0
Met een Rivier doorfneden , zynde geftoffeert met

verfcheide vaartuigen en Beeldjes op de voorgrond

in 't verfchiet hoog Gebergte; uitvoerig op paneel

gefchildert.

68 Een dito, door denzelven; hoog 8f, breet 11 duimen

80-O
Op de voorgrond ziet men op een hoogte ftaan , een

Mannetje by een zittend Vrouwtje; over de Rivier

vertoondt zich een Kafteel, en verder, hoog Ge-
bergte; zynde uitvoerig en Zonagtig op paneel ge-

fchildert.

69 Een
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9 Een ander dito, door denzelven; hoog 18 , breet 24
duimen. ^0-0
Geftoffeerd met Schuitjes , op de voorgrond eenige

Beeldjes en een Kapelletje, mitsgaders eenige Beeld-

jes, voor het zelve dienft doende ; in 't verfchiet

hoog Gebergten, op paneel gefchildert.

Een Rhyn-Gezigt, door denzelven ; hoog 9, breet 7
duimen, 20 - o
Op de \ oorgrond ziet men een Koorn-Oogft en eenige

Rhyn-Scfiuiten, en op de twede grond hoog geberg-

te; op paneel gefchildert.

1 Een zeer fraay en natuurlyk Winter-zicht, door A. van
der Neer; hoog 24J , breet 33 duimen. 69 - o
Zynde dit een Gezigt van een Stads-Veft, zeer ryk

geftoflèerd met Schaatsryders , Kolvers en Ys-Slee-

den, en ter flinker zyde een Stad ; alles uitvoerig en
kragtig op paneel gefchildert.

'2 Een bergachtig geftoffeerd Landfchap , zynde een
Maanefchyn, door denzelven \ op paneel gefchildert.

'3 Een Fefton, door Jan Davids de Heem;'
hoog 15!, breet 2o| duimen.

Deeze is van Vrugten en Bloemen , kragtig

en uitvoerig op paneel gefchildert.
> g

'4 Een Tros met Vrugten , door denzelven; \

hoog I4|, breet 19 duimen.

Zynde van verfcheide foorten , kragtig en

uitvoerig op paneel gefchildert.

'5 Een heuvelagtig Landfchap, door Momper en Breugeli
hoog 18, breet 25j duimen. 95 - O
Dit is zeer ryk op de voorgrond geftoffeert met Wa-
gens, Karren en Voetgangers , uitvoerig en kragtig

op paneel gefchildert.

76 Een fraay en aangenaam Landfchap, door S. van der

Does; hoog 12J, breet 16 duimen. 207 - o
Op de voorgrond ziet men een zittende Boerin met een
Kindje op de fchoot , by dezelve Haat een Pinkje

met twee leggende en een llaande Schaapjes , en
een Boeren Huis; op de twede grond een Ruine ,

alles zeer fraay en uitvoerig op paneel gefchildert..

7 Een bergagtig Landfchap, door denzelven; hoog 19,

14 • O

breet 13 duimen.
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Op de voorgrond ter regter zyde ziet men eenige

Sühaapen en Oi>fen , cp de twetie grond een Fontein,

by Welke eenige Söhaapen ftaan te drinken, en in
?
t verfchiet hoog Gebergten, alies uitvoerig op doek
gefchildert.

78 Een btrgagug Landfchap, door J. van der Does; hoog
6> breet \q\ duimen. 25-0
Dit "is een Morgei,(tond, op de voorgrond geftoffeerd

met een drift Schaapen, verzeld van eèn Herder,
op pjaneel gefchildert»

79 Een Veld-Gezigt, door denzelven-, hoog 9, breet 6\
duimen. 30-0
Op de voorgrond leggen eenige Schaapen en Bokken,

in 't verfchiet een Man te Paard, dryvende een kop-
pel Schapen, op paneel gefchildert, zynde een agt-

kantig formaat,

80 Een ander Veld-Gezigt, door P. Potter \ hoog 4, breet

4§ duimen. 31 - o
Op deszelfs voorgrond leggen twee Koetjes en een

ftaande Osje ; in 't verfchiet hoog_ Gebergte , zeer

fix op 'paneel gefchildert.

81 Een bergagtig Bofeh-Gezigt, door A. Verboom en Im-
bag\ hoog , breet 385 duimen. 5a- o
Bier in is een Waterval en eenige Visfchers op de

voorgrondt , voorts een zittende Vrouw en een

flaandé Man op een kluit Aarde, kragtig en uitvoe-

rig op'doek gefchildert.

82 Een kapitaal Bofch-Gezigt, door dezelven; hoog 46,
breet" 55 duimen. 35-0
Dit is op deszelfs voorgrond geftoffeerd met eenige

ruitende Beeldjes, ter linker zyde een Herdér, dry-

vende eenige Osfen door 't water, in 't verfchiet hoog
Gebergte ;"op doek gefchildert,

83 Een Arcadifch Lanfchap, door Gl >écr\'

hoog 9I , breet 13^ duimen.

Zynde dit met een Rivier , op de voor-

grond geftoffeert met twee zittende -eel-

den en eén {taanden Ezel; op de twe-

de grondt (taande en leg zende Osjes , en

in 't verfchiet over de Rivier hoog Ge-
bergte , beneden welke een Stad Jirzt;

uitvoerig en fraay op doek gefchildert. ^61-0
84 Een
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ty
Een ander dito , zynde een weergaa van
h voorgaande, door denzelven.

Op de voorgrond ziet men twee Herderin-

nen met Schaapen , en een Vrouwtje
zich badende, op de twede grond hoog
Gebergte , benevens Gebouwen.

Ï5 Een Rivier-Gezicht, door Pieter Gyfen, zo goed als

Breugel', hoog 7| , breet 9J duimen. 40-0
Zynde dit geftoftèerd met zeilende en roeijende Scheep-

jes, op de tweede grond een Dorp-Gezigt, leggen-

de langs dezelve, uitvoerig en op een kopere plaat
gefchilderd.

'2 Een Mans-Pourtraitje , in profil te zien , zynde een
P BörlV-Sfükje' in ovaal formaat ; verbeeldende Johan ,

Baanderheer van Rhede , Vryheer van Rhenswoude
en extraordinaris Ambafladeur aan 't Hof van Groot-
Brittannien , ten tyde van Koning Karei de eerfte ,

uitvoerig op een Zilver plaatje gefchildert, door Gaf-
par Ncifcher.

~
21 - O

»7 Een Rhyn-Gezigt , door Jan Griffier ;*

hoog 12 , breet 9J duimen.

Aan deszelfs linker zyde ziet men een hogen
Berg, beplant met zwaar geboomte, in

h zelve legt een Huis, in de Rivier ziet

men eenige Vaartuigen , uitvoerig op
'doek gefchildert.

!8 Een ander dito , zynde een weergaa , en

niet minder als 't voorgaande , door den-

zelven.

Aan de rechter zyde van dit Stuk , ziet

men een Kafteel ,
leggende op een Berg',

en voorts in 't verfchier hoog Ge-
bergte.

'9 Een bergagtig Landfche'p, door L\ van Ludiek of J".

Both ; hoog 43 , breet 54 duimen. 28-0
Op deszelfs voorgrond is dit geftoffeerd met een Man

te Paard, dryvende een Koppel Osfen door 't wa-
ter, een Waterval op de twede grond, en voorts in

't verfchiet hoog Gebergte , alles zeer Zonagtig en
fraay op doek gefchildert.

)0 Een ftil Watertje, door R. Zeeman-, hoog 13* , breet

57

15 duirnm. o
Dit
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Dit is met verfcheide Scheepen en een Strandje, op
de voorgrond geitoffeerd met verfcheide Visfchers,
zeer natuurlyk op doek gefchildert.

91 Een ltaliaanfche Zeehaven, door denzelven; hoog 12,
breet 17 duimen. 21 - o
Op deszelfs voorgrond geftoffeerd met eenige Koop-
manfchappen en Beeldjes ; op de twede grond met
DriemalVScheepen, en in 't verfchiet hoog Gebergte;
op doek gefchildert*

92 Een Arkadifch Landfchap , door Ifaak*\

Moucberon ; hoog 2i§ , breet 18 dui-

men* \

Met een Rivier en eenige Beeldjes op de
voorgrond, op de twede grond een Stad;', U 31 - o
en in

?
t verlchiet hoog Gebergte , op

doek gefchildert en op paneel geplakt.

93 Een dito weergaa met een Waterval en

,

Beeldjes op de voorgrond, door denzelven.J

94 Een aangenaam bergagtig Rhyn-Gezigt , door Dirk
Dalens de Jonge ; hoog 19^, breet 25I duimen.

50-0
Zynde dit geftofFeert met onderfcheide Schuitjes , en

een Herder met Beeften , alles zeer Zonachtig en
uitvoerig op een' kopere plaat: gefchildert ; zynde
zo goed als men van die Meefter zien kan,

95 Een oud Man in een Nis, door Q. van Brekelenkamp;

hoog 19, breet 14^ duimen. 27-0
Hy is zittende voor een Tafel f waar op een Globe

üaat en Boeken leggen , nevens ander bywerk ,

zynde een Goudweger; op paneel gefchildert.

96 ltaliaanfche gebouwen, door Thomas VVyck , hoog 18J,
breet 24^ duimen. 40 - o
Voor dezelve zit een Koopvrouw met eeuige groen-

tens, alles zeer fraay , op paneel gefchildert.

97 Een Hof-Gezigt, door Hendrik Vtrjohuurmg; hoog 21

,

breet 28 duimen* 15-0
Dit is zeer ryk geftoifeerd met een uitgang van de

Jagt, en op doek gefchildert.

98 Een Kerk- Gezigt, door H. van Steenwyk-, hoog 5*,
breet 7* duimen. 37 - O
Men ziet de Kerk van binnen , ryk geftoffeerd met

ver-
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Verfcheide Beeldjes , uitvoerig en delicaat op een
kopere plaat geichiidert.

P9 Een Maanelcbyn , door Dietricy ; hoog 13, breet 10
duimen. 70-0
Zynde een Ordinantie uit de Theater halten

, op de
voorgrond zitten 'er twee te flapen, die door Cupi-
do befpied worden , hebbende in de linker Hamf
een brandende Toorts , en verder andere Beel-
den , kragtig en fax op paneel gcfchildert, in de ma-
nier van Lancret.

100 Een ander dito, zynde een Gezelfchap, zittende ia

een vrolyk Landfchap, Zonagtig, en niet minder ge-
fchildert als het voorgaande, door denzelven. 85 - O

101 Een Kerk-Gezigt, door Kom. de Manshoog i8,breec

14! duimen. 45-0
Men ziet dezelve van binnen zeer fraay geftofreert ea

natuuriyk op paneel gefchiidc rt.

102 Een oud Mannetje, door Schaïke^ of in de manieryan
hem\ hoogjj, breet 6 duimen. 12 - iö
Zynde dit een BorMuk, zittende te fchryven by een

Kaarsligt, van voren te zien 3 en op paneel geichjI-«

dert.

103 Een Dame zittende voor een Tafel te fpeelen op een
Guitare Ang ^icjue, doorG. Terburg of in die manier „
op doek gefcmidert; hoog vd\ > breet 14 duimen.

4$ - o
104 Een heuvelagtig Landfchap , door Alben Kuyp; hoog,

20, breet 26 auimen. 20 - 15
Daar in vertoond zich een Veldflag, zynde een ry-*

ke Ordinantie, kragtig en uitvoerig op paneel ge-

fchildert.

106 Een Landfchap, door J. van Sshendet^ hoog 29, breet?

41 duimen. 12 - 5
Zynde een Maanefchyn, en op de twede grond eer*

Sradt; zeer natuuriyk op paneel gefchüdext,

105 Een fraay Dorp-Gezigt, door J\ van der Meer , hoog
26, breet 2~]l duimen. 22 - q
Van binnen te zien, zeer fraay op de voorgrond ge-

ftoffeeit, en op de twede grond een Man op een
Ezel, zeer natuuriyk op doek gefchildert,

IQÓ Twee Véidflageu, zeer kragtig pp doek gefchildert,

dooi JanMarfe. 10 - o

hl * CA-
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(NB.) De Schitdcryen zyn alle geineeten met de Rbynland*

fche voetmaat , binnen de Lyfien.

(NB.) D. beteekent op Doek. y
P. ! Paneel. Y gefcbildert.

K. - Koper. J

1 TT^EN Landfcbap meteen drift Beeften , op den

6 \j voorg-ond;" in 't verfchiet een Kafteel , Brug,.

&c. door Asfelyn, anders Krabbetje; D. hoog 3 voet

3| duim, breet 2 voet 10 duim, J02 - o
2 Een fraay Pourtraitje,en van agteren een Doodshoofd,
met een Byfchrift,door Albert^Durer ; P. hoog 1 voet,

breet 9 duim 18 - iö

3 De Pourtrairen van Luther en zyn Vrouw , twee ftuks

,

door denzelven; P* ieder hoog 2 voet 1 duim, breet

1 voet 5 tóm. 10 - 5
4 De Trouwbeloften van Luther aan Catharina vanBorn,
door denzelven;?. hoog 1 2 dwm, breet ji duim.

30-0
5 Een bergagtig Landlchap met Beelden en Beeftjes

,

door Nicolaas Bercbem; D. hoog 2 voet 2 duim , breet

1 'um 2 fifH/m. f co - o
6 Een Landfcbap, ryk gcftoifeert met Beelden en Beefl-

jes, door denzelven; P. hoog 2 vo^ 6 duim, breet 3
ttoei' 7 &/771, 44-0

7 Een Landfchapje met Beelden
, Beefrjes &c. in de ma-

nier van denzelven, P. hoog 1 voet 4 duim,bicet 2 uce£

8 duim. 44-0
S Twee uitmuntende fraalje Landfchapjes , met aardige

ftoffagie , door den Fluweele Brrngel ; K. boog .7!,
breet nl düimek* 202 - o

9 Eea
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9 Een Heilige Famielje, door denzelvm ;K.hoog 5J , breet

7§ duimen. 31 - o
10 'Ken Landfchapje, waar inChriflus de Oogen der blin-

den opent, door of in de manier Van denzelven ; P.

hoog 8 , breet \io\ duimen. 24 - 5
11 Eenige rookendc en- drinkende Boeren, &ooï Adriaan
" Brouwer ; P. hoog 1 <z;oe£, breet 1 voet 4 duim.

122 - o
12 Eenige rookende Boeren, door denzelven', P. hoog 9,

breet 7 duimen, 24 - 10

13 Een oud Mannetje met veel bywerk, door A. Bopne;
P. hoog 9i, breet 7i dunnen. 25 - io

|ï4 Venus en Adonis, door ^. v<3n Jer Z>wrg; P. hoog t

voet 9 duim, breet 1 voet 5J iw?m* 60-0
15 Diana met eenige Nimphen , tot een weergaa, door

; denzelven; P. boog en breet ah 9
t vorige. 72 - o

|[6 Een Bad van Dia tia, door denzelven; P. hoog 1 yoêt

2 duim, breet 11 duim. 26 - 5
Kr HetPourtrait \ an Le BloN, Refident tot Londen, door

den Ridder ^wr, van l)\kj P. hoog 2 voet 4 duim,
breet 1 ii rf^m. löo - o

1[8 Een dito, zynde een oud eerwaardig Man met giys

Haair en een zwarte Mantel tot de Knien-, door den-

%elven\ D, hoog 2 voet y breet 1 voet 7
191 - o

9 Venus en Cupido, met nog eenige Beelden, door èery?

zeiven y H. hoog 2 voet, hrèei 1 7 'duim.

53 - o
Een Gebed voor den Eeten, door denzelven; hoog 1

. voet 2 duz'm , breet I voet 4 #x«m, 52-0
1 Een oude Vrouw by een Taf-1, die met een Kat:

fpeelt ; door Pbitbfius vcnDyk 1733. P. hoog 8 , breet

6 duimen. 25 - 10
2 Een Rotz, en daar in een menigte van Struikrovers in

partyen, deeleride den Buit aan hunne Dames, onge-
meen uitvoerig en fraay, door A. Ie Duc; P. hoog
'1 'voet 5 duim, breet 2 voet 4 duim. ^00 - o

,3 Een Jongetje voor een Nis, eetende Pap, met veel

bywerk , in de manier van Dou ; P. hoog 8J > breet C\
duimen.. 80-0

.4 Een heerlyk en fchoon geordonneerde Tempel; zyndè

I

.
•

. L 1 2 de
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I f
de floffagie als" van Rubbens , door van Deeten; K.hoog
I voet 3 dw/'m, breet 1 weef 9 duim. 140 - Ö

25 Sint Laurenrius, fïaande om op den Roofter gebraden

te worden, door Elsbaimer; H. hoog ioj , breet 8 dui*

men. 133 -

26 Een Rhyn-Gezigtje, door Griffier; hoog 8J , breet

II duimen. 45 -

27 Een aardig Landfchapje, met eenige Beeld-*

jes, door Glauber;D. hoog 8J duim, breet

1 1 dwim.

28 Een 13adje van Diana, door denzelven; D.
tag en £>re# 0// '* vorige,

29 Het Pourtrait van den Amfterdamfchen Burgemeeftei

BüYii, door Hans Holbeen; P, hoog 3 voet $ duim
} fl

breet 2 woef 7 Jtwm. 10 - IC

30 Een Stuk met drie Beelden , ongemeen helder en krag-

tig gefchildert, door Korn. van Haarlem, P. hoog ï

voet 8 duim, breet 3 voet ó£ duim 45 - «

31 Een Stak met Vogels, als een Hen met Kiekens, er

eenige Duiven, een Haan &c.,door M. de Hendekoe*

ter, D. hoog 2 voet 10 dn/m, breet 2 voer 4 dwwz.

iöó - (

32 Een Blóemftük, 20 fraay als van van Huyfum ,doo:

JanDavidz. de Heem} D. hoog 2 votf 6 du/m, bree

2 voet 1 duim. 119 - <

33 Een (til leven, beftaande uit een Ham, Druiven, Per
fiken &c; hoog 1 voet 7 duim, breet 2 uoef 2 duim

30 -

34 Een Fruitftukje, door David de Heem; P. hoog 1 voe.

ï duim , breet 1 voet 7 duim. 54
35 Een aardig Landfchapje met Beelden en Beeftjes, doo:

van der Hej den, P. hoog 8 ^ duim, breet 1 voet \ duim

40 - (

36 Een Bloemftuk, door P. Hardimê, D. hoog 2 t>o# <

du/m, breet 2 voet 2 duim. 20 - (
|jj

37 Een dito weergaa, door denzelven ; D. boog en bree

als voren. 19
38 Twee dito's , door denzelven; D. hoog I voet 10 duim

breet 1 voet 6 duim. 20

39 Twee dito's, door denzelven; D. #oeg en breet als d

twee vorige. 11 - u
40 Eei!
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|q Een Bagchanaal , vol Beelden , door Jan de. Lairesfe;

D. hoog 2 voet 10 duim, breet 4 voet. 150 - o
41 Het Pourtrait van den Heer Doctor Tulp; zynde als

van Rembrant, door Jan Lievens; P* hoog 2 vo^ 9
duim , breet 2 «troe* 5 tftt/m. 105 - o

^2 Venusen Cupido, door r7. van Limborch; P. hoog 1

voet i| Jwim, breet 9! *fwira. 36 - 10

|3 Een Man, zittende aan een Tafel, met veel bywerk,
door F. van Mieris , Sensor ; P. hoog 1 voet 3 duim

,

breet 11 duim. 200 - o
14 Een jonge Dame, door denzelven; P. hoog 11, breet

82 duimen. 252 - o
j5 Een dito Dame, door denzelven; P. hoog 8, breet 6

duimen. 90-0
\6 Een oude Vrouw, zittende voor een Nis te leezen ,

door denzelven : P. hoog 9' , breet 7J duimen.

86- 5
Een Borftftuk , zynde een Officier

t
door F. van Mie-

ris, Junior; P, hoog jl, breet 5J 'duimen. 21 - o
8 Een Meid voor een Ni» , makende Bloemkool fchoon ;

voorts veel JBywerk, en aan de buite zyde een Boer
met een Haas op zyn Schouder, zeer fraay, door L.
de Mony, P. hoog 1 voet 3 duim, breet 1 voet.

120 -

Een Binne-Huis daar de Meid Vifch fchoon maakt

:

voorts een Jongen met een Hond, en meer byvverk ,

door denzelven ; P. hoog 1 voet 6 duim , breet 1

voet 2| duim. 30 1 - o
Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Harder en Har-
derinne in een Landfchap, met eenig byvverk, door
den Ridder Karet de Moor; D. hoog 3 voet 8 duim 9

breet 3 voet] 6 duim.* 60 - Q
;i Een Herderinne met een Bloem- en Fruit-Mandje op

haar fchoot, door denzelven; D. hoog 1 voet 3J duim,
breet 1 voet \ duim. 61 - o

>2 Het Pourtrait van J. van Oldenbaknevelt, door van
Mierevelt; P. hoog 1 voet 1 duim, breet 1 voetj duim.

3* - 10
:3 Het Pourtrait van den Admiraal Pietheyn , door den-

zeiven; P. boog en breet als h vorige. 31 - iq

»4 Eenige Kruiden, met Kapelletjes befchildert, doorO-
Li 3 to
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to Marccus; D. hoog 2 voet 3 duim, breet I voet §|
auim. 17 - o

55 E n Landfchap met een pragtig Gebouw , en verdere

lieraden, door J. de Moucheron ; D. hoog 2 i;o<# 4
6^///r, breet 3 voe* 2 du/m. 47 - O

56 Eéq fraay Blöeró'ftüJrJ door A. Mignon; D. hoog 2 voet

9 &/7?i , breet 2 <yo<tf 2 t&fm, 90-0
57 Een Stukje met Druiven en Perfiken &c, door derïzm

ven; D. hoog. 10, breet 13 duimen. 70 -

58 Eeri Karritr, en daar in een jnfïlouw met een Kind
aan de hand; voorts een zittend Heer en ander by-

werjc ; zynde ongemeen fraay, door G. Netjeher \ 1)

hoog 1 voet yi duim , breet 1 tW/ 5 duim, 305 - O

59 Een Pourtraitje , door denzehen; K. hoog 4I , breet

duimen. 32 -

.60 Een óngefneene fraaijë Maanefchyn , door dePi
jjl

A^er; D, hoog 1 voef 3 dw/w, breet 1 <uoe£ 5 tfuim,

60 - 10

61 Een Binnen-Vertrek , en daar in een Heer met een Da-
me en een Kindt, door E. van der Neer; P. hoog 11

,

breet iel duimen. 27
62 Een aardig Kerkje , door P. W?Ófi ; P.

hoog 9, breet 7J duimen.

63 Een dito, zynde een Avondïïond, door

denzclvcn; P. #oog efii Z>ra'f als voren.

64 Twee Boertjes , die Karnen, door Jfacic van Ojlade

P. hoog 8 , breet 6\ duimen . 20 - I

65 Een Maqnefchyn, ryk met Beelden, zynde een Bui-

ten-Huis, daar, een menigte van Kinderen een Vuur
ftoken, door Aci'liaan van Ojlade; P. hoog. n|, breet

10 duimen. 41
66 Een oud Boertje, een Pypje rookende, door denzeU

vcn\ P. Epög io, breet 8 duimen. 35 - 1

67 Een Voor-Huis , in de Deur van welk een Groen
Vrouw , die Druiven verkoopt , in Huis een Dame
met een Kind , en een op de Knien, die de Druiven
qntvargt en met het Kind fpeelr; zeer natuurlyk , met
eenig bywerk ., door Jacob van Ocltervcld; D. hoog,

2

. voet 7 duim , breet 2 voet 1 duim. nó -

68 Een lehoon Stuk met BeAden , door Juriaan Ovens;

D. hoog 3 4 rfw/m, breet 5 voet 8 #i3m. 10 - 15

69 Een

83 -
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59 Een Dorp-Gezigtje , op den voorgrond vier Osjes ,

twee Bokjes , en een leggende Herder , die op zyn
Fluitje fpeelt, in 't veifchiet klein Vee: zynde zeer
verftandig van Ordinantie , en licht en bruin , door
Paulus Potter; D. hoog 1 vee! 4 duim, breet 1 voet

duim. 599 - o
(NB.) Hier na, in de Catalogus van de op den

.

6. Oftob. ! 767. verkogte Schilderyen van wylcn
de Fleer T. Schwencke &c. komt r

t gem. Stukje

voor Num. ï. zynde toen finaal vtrkogt voor

ƒ 401.
Loth met zyne Dogters , uitmuntend fraay, door Kof*
nelis Poelenburg \ K. hoog 7! , breet pi duimen, yo - o

71 Een Badje van Diana, <Lor denzelven; P. hoog óf,
breet 8| duimen. 26 - 5

72 Een Brandje, door van der Poel; Iv. hoog 5, breet 7
duimen. 17 - o

^3 Een heerlyk Stuk, beftaande uit drie Beelden, waac
van het eene verbeeld een Joodich Rabbyn die zyne
handen wafcht, door Guido Rbeeni; D. hoog 3 voet ai
duim, breet 4 voeten. 160 - o

74 Sufanna met de Boeven , helder en kragtig gefchil-

dert, door P. P.Rubbms; P. hoog 2 voet 1 duim y
breet 1 voet 7 duim. 205 - o

75 Een Landfchap , en daar in de Barmhartige Samaritaan ,

door Rembrant van Rbyn \ P. hoog 1 voet 6 duim

,

breet 2 voet 1 Jitf'm. 39 - o
76 Een oud Mannetje voor een Venfïer by zyn Tafel ,

waar op een Tapyt, Boek &c. uitmuntend fraay , door
denzelven ; P. hoog 1 voet 1 1 duim , breet 1 voet 6
duim. 131 - o

77 Een oud Mans-Pourtraitje , houdende de Hand voor de
Kaars, met veel bywerk, door denzelven ; P. hoog I

voet , breet 1 voet 4 duim. 20 - o
78 Een Heuvel, en daar op eenige Osjes, Bokjes &c.

nevens een Herder , en op den voorgrond een Os met
Schaapjes, uitmuntend fraay en natuurlyk, door W.
Romyn; P. hoog 1 voet, breet 1 voet 3* duim.

50-0
79 De Heilige Famielje, door Ham Rottenhamer; K. hoog

iof, breet 8 duimen. '

43. - o
LI 4 80 Een
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£o Een Badje van x)iana , door denzelven ; K. hoog 6|

,

breet 8 duimen. 76 - ö
51 Sulanna, met de Boeven in 't verfchïet , zeer teder

en kragtig , door G. Schalken-, D* hoog 2 voet I duim,
breet 1 vqfc* 7 141 - o

) In d'ürigineelè Catalogus vJord't bovengem.

Stukje gevonden op de Naam van Rubbens; dog

vermits 'i zelve hy examinaiie door veele Ken"
der: bevonden wierd dat het van Schalk waar

,

is bet daarom hier ook op die Naam gejleldt.

52 Een Vrouwtje, door P/van SUngeland; P. hoog 4*,
breet 4 duimen, 41-5

83 Een Dame met een Mandje met Vrugterr,door G.San-
ders; P. hoog 10, breet 8 duimen. 16 - o

84 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Beeren-Jagt met
veel Honden, door F. Snyers; D t höog 5 voet 5 iwwz,
breet 7 uopê 2 dz«m. 185 - O

85 Een kapitaale Beeren-Jagt , in de manier van Snyers ;

D. hoog 6 t;oef iof daim, breet 7 ^oe* 8 duim.

30-0
$ó Een Landfchap met aardige ftofFagie, op de manier

van vanBreugel, door. A. van Stalbent; P. hoog 11

duim, breet 1 voet 5 duim. 60 - O
87 Een Stuk met veelerhande Beeften, door R. Xavery ;

P. hoog 1 uoe? 4 dwim, breet 2 troef 4 dwwz. 36 - 10

88 Een Kerkje, ryk van ftofTagie, door H. van Steen*

ivyk\ K. hoog 5, breet 7 duimen. 59-0
€9 Een Haring- Meisje, door Aart Schouman; K. hoog 5,

breet 3^ duimen. 37 - o
90 Een Pourtrait tot de Knien met twee Handen , door

Titi&an; 1). hoog 3 voet 7J breet 2 votf 11 da/m.

32-0
pi St. Antonie met het Kindje op zyn Arm, en naafthem

een dito Heilige, of St. ChriftofFel , by een Rivier; aan

welkers overzyde Maria , met een meenigte Aanfchou-
wers ftaan , die na het verzamelen en opkomen der

Visfchen met verwondering zien ; zynde boven aan

den Hemel een meenigte Engelen, door David Teniers;

K. hoog 1 voet 9 duim, breet 2 voet 5 duim.

164 - o
§2 Twee Boertjes, de"e<?n zyn Pyp floppende > en d'an-

der
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der zyn water maakende, door denzelven\T> . hoog 9,
breet 8 duimen, 46-5

93 Een {til Watertje, en in den hoek een pragtig Jta-

liaanfch Gebouw , door Jacob van der Ulft; P. hoog
1 voet 3 duim , breet j voet 9 duim. 41-0

94 Een Bad van Diana, vol Beelden , door Daniël Ver-
tange-, hoog I voet 2j duim, breet 1 voet 7 duim.

95 Een Landfchapje, door David Vinkeboom; P. hoog 1

voet 5 Ju/W, breet 1 10 duim. 18 - o
96 Een beragtig Landfchap, met fraaije ftoffagie. nevens

een drinkend Paardje, en een Vrouw met een Kindje,

en veel meer andere Beeldjes, door Philip Wouwer-
man', P. hoog 1 voet 9 duim, breet 1 voet 7* duim.

97 Twee Kinderen voor een Nis , die met een Katje en'

een Muizen-Val fpeelen,door Adriaan van der ifrerfi

P. hoog 1 voet 1 duim, breet 10 duim. 201 - o
98 Een aardig Duin-Gezigtje , door Jan Wynants \ P.

hoog 9 duim , bree 1 voet 1 J duim, 55 - o
p9 Een Binne-Huis, verbeeldende een Bakkery, vol by-

werk, door Thomas fVyk; P. hoog 9^, breet 9! dui-

men. 55-o

DOOR ITALIAANSCHE MEESTERS.

100 Een Rivier-Gezigt in Ttalien, met pragtige Gebou-
wen-, D. hoog 1 voet 5| d«wz,breet 2 voet 4 duim.

41 - o
101 Een kapitaal Stuk , verbeeldende een Ziek-Bedde ,

zynde groots en fraay geordonneert; D. hoog 3 voet

9 duim, breet 5 voet 3 duim. 28-0
102 Leda met de Zwaan ; D. hoog .1 voet 9 duim , breet

1 voet 3 duim. 1 1 - ia

DOOR VERSCHEIDE MEESTERS.

103 Een Dame, die haar meteen Sluijcr dekt; D. hoog
2 voet 6\ duim, breet 2 voet \ duim. 37 - t)

104 DucD'ALMin zyn ftrenge en bloedige Regeering ver-

100 - o

300 - o

beeldt. 21 * O
105 TweeLI 5
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105 Twee Bloemftukken ; D. hoog 2 voet l duim, breet

2 voet. 30-0
106 Een dito Bloemftuk, door J. Omvaater , D. hoog 2

voet 11 duim, breet 2 -we; 5 Juwz. 20-5
107 Twee Wintertjes ; P. hoog 8J, kreet 11 duimen.

16-10
Ip8 tot 128. Nog differente Stukjes, en wel meeft Pöur-

traitjes , op doeken ot paneeïm , oï koper gefchiiderdt;

als mede een Pourtraitje in craijon-, en voorts, drie

waterverwen met glazen 'er voor; zynde een Graf*-

legging Chrifti. ; hoog 10 , breet 6| duimen En
twee Landfchapjes , ieder hoog 5^. breet 3! dui-

men ; Dog alle ook zonder Naamen der Meefiers, 'en

van geen zo groote confideratie zynde om ieder te

fpecificeeren , word vermeent genoeg te zyn, daar

van in 't generaal aantemerken, dat derzelver fon>
nien t'zamen rendeeren , een fomma van ƒ 149 - 16

EXTRA CATALOGUS.
Een Gezigtvan 't Binnen-IIof in 'sHage, door Mom*
per ; Een Bloemftukje , drie Pouitrakjes , en nog

twee andere Stukjes; verbeeldende een, de Herders

op 't Veld, en 't ander d'Offerhande der drie Konin-
nïngen; waar omtrent mede alleen aangemerkt wordt,
dat de refpective fommen van dezelve t'zamen mon-
teeren ƒ 39 - 7

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaten door Vrouwe Jacoba Keifer, laaft Weduwe van
wylen den Wel Ed. Gejlrenge Heer Ni colaas Hendrik

Damis &c. &e. Verkogt den 2. Junii 17ÓÓ.

binnen Alkmaar.

£ E N biddend Man en Vronw , hebbende een Kind

XLé op de fchoot met eenig by werk, ongemeen fraay,

éoQï Jan Steètii op paneel ; hoog 34, breet 31 duimen.

4*5 -

% Een
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5» EenBoere Gezelfchap, door denzelven; op doek; hóóg

2

34 , breet 29 duimen.

Een oud Mart, badineerende met een jon-

;

ge Meid. en in 't verfchiet Tiktak-ïpeel-

öers , doorj denzelven, op paneel ; hoog 23

,

breet 2o£ duimen.

4 Een dito weergaa; zynde een fpeelder op ^112 - q
de Dwars-Fluit , en een oud Man, pre-

fêrrtèerende een Koek aan een jonge Meid,
door denzelven ; op paneel; hoog en breet

als 't vorige.

5 Een flapende dronke Man en Vrouw, door denzelven 9

op paneel; hoog breet 20 duimen. 22-0
6 Een zingend Gezelichap, door denzelven, op paneel;

hoog 37, breet 32 duimen. 20 - 10

7 Een Boere Kermis vol gewoel , met wel honderd Beeld-

jes, zeer fraay, door den Fluweelen Dreugel; hoog
ió§, breet,2ï duirnêhï 71-0

8 De Brand van Troijen, door den Helfcben Breuget

,

op koper; hoog 'i6\ , breet 21 duimin, 23-0
9 Een juffrouw zittende voor haai; Toilet /

door Gerard ter Burg, op paneel; hoog

55 - o

24, breet 21 duimen.

lp Een dito weergaa, zynde een Juffrouw zit-

tende te naaijen; en omziende na een Jon-
getje dat zig vefmaakt met een Vogeltje in

zyn Kooy , door denzelven
, op paneel ;

en boog en brett als V vorige.

ïi Een Campement, en daar in eenige mooije Paardjes*

door Pb) lip W'ouvjerman, op paneel; hoog 21, breet

24 duimen. 51 o
12 Een Ruiter-Battailje , door Ezaias van de Velde, op

paneel; hoog -18"/ breet 21 J duimen. 24-0
13 Een Zee-ftrantje met Visfers Scheepjes, door Willem

van de Velde, op paneel; hoog 18J , breet 22 duimen.

35-o
14 Een Gezigt met Scheepjes, door Vitringa,

op paneel; hoog 14, breet nf duimen.

15 Een Zee-ftrantje met Scheepjes, door den- V 60 - O
zeiven, op paneel; en #oog e/ï breet als

vooren.

16 Een
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16 Een diro Zee-ftrandt, door denzelven, op paneel; hoog
24, breet 33 duimen, 20 - ;ö

Ij Een Maanligtje, door Aart van der Neer, op paneel;

hoog 303 , breet 41 5 duimm. 47-0
18 Een kapitaal Stuk, verbeeldende Chriftus^ftaande voor

Pilatus , -zeer fraay, door A\ Nieuwlandt , op paneel;

hoog 52 , breet 3 1 \ duimen,. ioó - o
29 Een fraaije Kerk, door J. van Nikkelen, op doek;

hoog 25 , breet 22 duimen. 40-0
20 Een dito Kerk, door E. de Wit, op paneel; hoog 26,

breet 21 duimen, 26 - o
21 Een Kerkje, door P. Neefs , op paneel; hoog 12J ,

fcreet 14 duimen. 25 - o
22 Een Kaarsligt, door G. Scbalke, op doe£;'

hoog 31 , breet 37J duimen.

23 Een dito weergaa , zynde een Vrouwrje ^ 25 - O
met een Boek in de hand 9 door denzelven;

op doe£; en hoog en breet als voren.

24 Een Italiaanfche Fruitmarkt, Vol gewoel, door Mom"
mers, op doek; hoog 49, breet 62 duimen. 56 - o

2J Een Bedelaar en Bedelaar fter, de eene Luisjes knip-

pende, en de ander zich krabbende, door Oudendyk,
op paneel; hoog 40, breet 33 duimen. 48-0

26 Een Bleekery, door Klaas Molenaar , op paneel; hoog

29, breet 35 duimen. 60 - O
27 Een oud Man, verfhydende een Pen,, door denzelven;

op paneel; hoog ïó, breet 14 duimen. 18-0
2,8 Een Boere Gezelfchap, door Jan Molenaar, op pa-

neel; hoog 29, breet 35 duimen. 25-0
29 Nog een Gezelfchap van Boeren , door*]

denzelven, op paneel; hoog 18, breet 175
j

duimen. t> 29 - O
30 Een dito weergaa, door denzelven, op pa-

\

neel; en boog en breet als voren. J

31 Een Landfchapje met een uitgaande Jagt-1

party , door Abr. Storck , op paneel; hoog |

1 1 , breet ió£ duimen. £ 40 - IQ

32 Een dito, zynde een Jagt, door denzelven, I

op paneel; en hoog en breet als voren. J

33 Een kapitaal Landfchap met Beeften aan een Fontein,

jen daar by een St. Jacobs Broeder
,
vragende om een

Aal-
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Aalmoes, met verder bywerk, door J. F. Soolmaker*

op doek ; hoog 39, breet 45^ duimen. 49 - o
34 Èen Landfchap met Beeften &c, door denzetven, op

paneel-, hoog 33, breet 36 duimen. 25-0
35 Een Landfchap met Koeltjes , door D. van Bergen ;

op paneel ; hoog 20, breet 23^ duimen. 20 - jor

36 Een Landfchap, en daar in den Toren van Babel , vof
werk, door een zeer goed Meejler, op paneel ;hoog 27,
breet 35 duimen. 31 -

37 Een Landfchap met een Rivier, door J. de Heus, op
doek; hoog 49, breet 62 duimen. 20 - a

38 Een dito met Harten , Rheën en Vogels , door G. d&
Heus, opdoek; hoog 18 » breet 21 duimen, 21-0,

39. Een Landfchap met Beeldtjes, door J. van Gooyen 9
op paneel; hoog 23 , breet 2(5 duimen. 17 - a

40 Een nakend flapend Vrouwtje , befchouwt werdende
door een Jager, door Kornelis Poelenburg; op paneel

1

hoog 23 , breet 27 duimen. 24-0
41 Een Landfchapje , door van der Meer, op paneel;

hoog 23 , breet 27 duimen. 16 - o
42 Een Landfchapje met Schaapjes, door V»~

H., op koper; hoog 18, breet 19 dui-

men.

43 Een dito weergaa, door dezelven , op ko-

per , en hoog en breet als voren.

44 Een Pleifter-plaats, door Pieter Wouwer- 9

man, op paneel; hoog 172, breet 22* dui-

men.

45 Een dito weergaa, door denzelven; op pa-
neel; en boog en breet als voren.

46 Een Stukje, verbeeldende de Hiftorie van Trajanus^

zeer fraay, door Hans Holbeen, op paneel; hoog 10,
breet 8 duimen. 47 - q

47 Een Stuk, verbeeldende een Zaal met een Gezelfchap»
en waar in gefpeelt word op een Verkeer- bordt, dooit

van Basfen ? op paneel; hoog 32, breet 42 duimen.

34 - Qt

48 Een kapitaal Stuk met Vogels &c, door of inde ma-
nier van M. de Hondekoeter , op doek; hoog 63 , breet.

73 duimen. 29 - q
49 Eea Mannetje met G*&? m Koxf aan*)

16

> 21 - a
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op pa-

42

23

de hand , door een goed Metier,
neel\ hcog ,3^, brect 12 duimen,

50 Een dito wcergaa, -zyr.de eer; Vrouwtje
met een Haan in een Kori' aan éèh Arm

,

door denzclvcn ; en hoog en briet als vo
ren.

51 Een Stuk met Duiven &c, door Jacomo"
Vittor , op doek-, hoog 46, brett 41
men.

52 Een dito met Eenden en Roepertjes, door

denzelven; op doek; en hoog en breet als

voren.

53 Twee Stukjes met Palyzen en Gebouwen, door A. Croofl,

op koper-, hoog fi£, breet 13 duimen. 25 - o
54 Een groot Stuk, vol gewoel op 't Eys, en waar op ook

gezien word een Brug met Wagens , Koeijen &c. en

de Stadt Antwerpen in 't verfchiet , op paneel hoog

54, breet 70 duimen. 26

55 Een onftuimige Zee met Scheepen, doorl

G. van der Steur op doek; hoog 30, breet
|

32 duimen. y
56 Een dito weergaa , door denzelven , op I

doek ; en boog en breet: als voren. ' J

57 Een Zee-ftrant met eenige Scheepen, door denzelven,

opdoek\ hoog 88-§, breet 33 duimen. 18 - o
Een onftuimige Zee , door Jan Maat , op'j

doek; hoog 2c£, breet 22
r
duwden. I

Een dito 5 door denzelven , op <io<?& ; en f

froog £-n breet als voren. \

60 Een Doere Battailje, door den Boere Breugel, op pa*

nègfc hipg n|, breet 17 duimen. 18 - o
Een Battailje te Paard, door P. Palamedesfe, op pa-

neel', hoog 25, breet 40 duimen. 10 - 10
Een Blpemftuk, door Rotius, opdoek; hoog 30, breet

25 duimen. a rj - 10

Een l-ioemft.uk, door ƒ. Mulckenhof, op hoog

19

58

59

61

62

22-0

63
A2i breet c8i duimen. 22 -

64 Een Landfchapje , door Jacob Ruysdaal
, op paneel ;

hoog 26, breet 29 duimen. tfl - o
65 Een Landfchap met een Valkejagt, door Heemskerk ,

op paneel; hoog 31, breet 38 duimen. 10 - o
6£Een
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66 Een Landfchapje, door C. van Heek, op paneel-, hoog
L 12, breet 14^ duimen. 12 - o
5-j Fen Landfchapje, door 5. Eykelenberg

, op paneel \

hoog 2i|, breet 25I duimen. 18-10
i6*8 Een Rivier-Gezigtje, door denzelven; op paneel; hoog
L 21 , breet 25^ duimen. 12 - ia
69 Een Berg- en Bofch-Gezicht, door J. G. Snoek, op

doek; hoog 27, breet 29 duimen. 12 • 10

70 Een Boere Gezelfchap i'peelende een Kaartje , door B.
van Scheyndel , op paneel ; hoog 29, breet 32 duimen»

14 - IQ
71 Een Stuk , verbeeldende de Hiftorie van Jephta, door

A. van Doel , op paneel
;
hoog 42I, breet 55 duimen,

11 - o
72 Fen Stuk , waar in twee Perfoonen malkander omhel-

len, na Rubbens, op doek', hoog 42J, breet 39 duimen.

11 - o

MINIATUUREN.
73 Een Stukje , verbeeldende een flaapende*J

Niiïjph, verlpiet werdende door twee Sa-
|

ters, door Margaretka de Heer; hoog 20,
j

breet 17 duimen, }> 46 - &
74 Fen dito, zynde een badende .Nimph met

J

een Sater, door dezelve', en hoog en breet
J

als voren. J
75 Een Waterverw-Stukje met different Ge-*£

vogel te, door Bronkhorft ,
hoog 19, breet

j

232 duimen. s 30 - o
6 Een dito weergaa , door denzelven; en boog

Jm ftrm als veren. J
77 Een dito met Haanen en Hennen , door dmzelven^

hoog 14, breet 17 duimen. 12 - 10
78 Twee dito met Vlinders, door Withoos-, hoog ir, breet

14 duimen-, 12-0
79 Een duo met Vogels , door S. van der Meuten; hoog

16*, breet 21 duimen. 7-10

CA-
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CATALOGUS van SCHILDERYEN,

Jsfageiaaten door de Heeren De la Court van der Voort,
Vader en Zoon.

En taafieïyk door Mevrouw Catharina Backer,
Weduwe van den Heer Allakd de la Court.

Verkogt den 8. en 9. September i-jóó. binnen Leiden.

Nota. De Schilderyen zyn alle gemeeten met de Rhynlané

fcbe maat van 12 duimen de voet.

1 A DAM en Eva in 't Paradys, door Jan Breug

JljL (de Fiuweele)m Rubbens. Het Landfchap en

de Beeften zyn door Breugel, de Beelden en het bruin

Paard door Rubhns gefchiidert : na de regter zyde van

't Stuk Haat Jan Breugel, en een een weinig na de lin-

ker zyde Petri Pauli Rubbens Fig; Dit Schildery , ai;

toos gehouden voor het bette van die Meefters , over-

treft in rykheid van fchikking , couleur, vinding en

uitvoerigheid, al wat men daar van zeggen kan, zyn-

de op paneel uit een Stak; hoog 2 voet 5J duim % breet

3 voet 8 duim. 7350 ~ O
N8. Ziet over dit Scbildery Houbraken, Schouwburg

der Nederlandfcbe Schilders, 1. Deel pag. 87. Berus-

tende H zelve Stuk altans in
y
t Kunfl-Kahinet van

zyne Doorl. Hoogh. den Heere Prime Èrf-Stadhmider

2 DeTriumphvanNeptunus enThetis,(choon van Ordi-

nantie en vol Fi^uuren, door P. P. Rubbens
, op pa*

neel uit een Stuk; hoog 2 voet 2% duim, breet 3 voet

l duim. 210 -

3 Het Pourtrait van den AbtScAGLiA, levens groote ten

voeten uit, byna vlak van vooren, leunende met zyn
regter Arm op het voetftuk van een Kolom : verwon-
der lyk kragtig en natuurlyk gelehildert , door Antoni

van Dyk\ hoog 6 voet 5 duim, breet 3 voet 11 duim.

715 - o
£5B, Pit Pourtrajt is bekent door de Prent,

4 Een
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>\*.Een Stuk, verbeeldende daar de Priefters van Jupiter
* ' aan Paulus en Jtarnabas ofleren willen : vol gewoel

,

heerlyk van koppeling, en fchoon gefchildert, door
Jacob Jordaans , op doek

;
hoog 5 voet 5 duim , breetf

7 voet 8 duim. 500 - o
5 Venus en Achilles, levertsgroote, verzelt van Minne-

Godjes , die met Wapenen Speelen ; op de tweede
grond ziet men Vulcaan met de Cyclopen aan het finee-

den, en in 't verfchiet een Veldflag : braaf en meef-
teragtig gefchildert, door Thomas Willebords , op doekr,

hoog 7 voél 2j duim , breet 8 Voet 6 duim. 95-0
6 De Zee-Kapitein VAN Amstel met zyn Huisvrouw

zittende naaft eikanderen, aan de regter zyde ftaat een
Moor die een Mand met Vrugten draagt ; zynde een
Knieftuk, zoo goed van kouleur en houding als vans

Ant. van Dyk, door Abraham van den Tempel, Mee
ter van de oude Fr. van Mieris, 'op doek; hoog 4 voet

7§ duim, bteet 5 voel 10 duim. 115- o
7 Een Gevegt tusfchen een Wilde Stier en agt Honden,

Jevensgroote
,

wonderlyk kragtig en woedende afge*

beek, helder en fchoon van kouleur, door Philip Roos,
gezegt de Iialiaanfe , op doek gefchildert; hoog 6 voel

3 duim, breet 9 voel q~ duim. 350-0
NB. Ziet over dit bovemelde Stuk Houbraken 2. Deel ,

?2g. 287.

8 Een Harte Jagt levensgroote, waarin verfcheide Hon-
den, in een fchoon Eandfchap; in 't verfchiet drie Ja-

gers, excellent van houding, door Frans Snyers , en
zynde een der befte van die Meefter, op doek ; hoog 6
voet 7 duim, breet 11 voet 2\ duim. 485 - o

t) Een overheerlyk bergagtig Landfchap , met een groote

Rivier in 't verfchiet, door Jan Botb, en geftoffeert

met Figuuren door A. Botb, verbeeldende de Dooping
van den Kamerling der Koninginne Candaces ; zyn-
de dit een der befte Stukken van hun bekendt, op
doek', hoog 4 voet 1 duim, breet 5 voet 1 duim.

735 - o
10 Een doode Haas , Paauw en drie Patryfen , met ver-

fcheide Vrugten op de voorgrond , waar by een Eek-
hoorentje en een blaffend Hondje; in 't verfchiet een

Hóf-Gezigt met Statuen en Vafen, door Jan ]Yeemnx%
M m zyn-.
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zynde zeer uitvoerig en van zyn eerfte foort, op doek;

hoog 4 voet 10 duim, breet 5 a/o# 8 du/m. Óóo - o
11 Een Phaifant en doode Patryfen , nevens eenige Vrug-

ten en Jagt Gereedfchap &c. van verre een Harte Jagt,

in een fchoon Landfchap, niet minder als het voor-

gaande, door denzelven, op doek, {zynde altans ook

bernflende in het Kunjl-Kabinet van Hoog gem. Heere
Prince Erf-Stadhouder') hoog 2 voet 6 duim % breet 2
voet 2 duim. Ó70 - o

12 Een dito weergaa* waar in allerhande foort van Vrug-
ten, een witte doode Haan en eenige doode Water-
Vogels met een fraay Hof-Gezigt, door denzelven, op
doek', zynde hoog en breet als V vorige. 760 - o

13 iEneas, aanlandende te Cumes, Ordinantie van vier

Figtmren entwee Cupidoos,in een fchoon Landfchap,
met veel bywerk en Gebouwen , heerlyk gefchildert

door Gerard de Laïresfe, op doek;hoog 1 voet jl duim,
breet 1 voet g\ duim. 400 - o

14 Een Binnenhuis met verfcheide Boeren en Boerinnen ;.

op de voorgrond zitten vier Boeren aan een Tafel, drie

van dezelve fpeelen met de Kaart, twee {laan het fpel

aan te zien , en eene Boerin leunt op de Stoel van een
der fpeelende : Op de tweede grond liaan eenige Boe-
ren en Boerinnen by het Vuur, verders een Hondt,
alderhande Keuken-Gereedfchap en bywerk, door Da-
vid Teniers; Dit Stuk kan met regt voor een der fraai-

fte van dien Meefter gehouden worden, op paneel;

hoog i voet 10 duim, breet 2 voet j| duim. 2080 - o
NB. Dit Schildery is door de Prent bekendt.

15 Een Vrouws-Pourtrait, Borftftuk, ryk van kleding en
opfchik , uitvoerig en natuurlyk van couleur , door Rem*
brand van Rhyn;zynde van zyn befte foort

9
op paneel;

hoog 1 voet p| duim, breet 1 voet ïf duim. 326 - o
16 De Opwekking van de Dogter van Jaïrus , zynde een

Ordinantie van zes Beelden met veel bywerk, heel

fraay van hartstogten, fchoon van ligt en bruin, en
uitvoerig gefchildert, door denzelven, op paneel; hoog
1. voet 1 duim, breet 1 voet 4! duim. 700 - o

37 Een biddende Capucyn in een Grot, leggende op de
Knien voor een Boek en Kruicifix, aan zyn zyde een

Doodshoofd verder» veel bywerk op den voorgrond:
in
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in h verfchiet een aangenaam Landfchap; alles op 't

uitvoerigfte en kragtigfte overheerlyk gefchildert, door
Gerard Dou, op paneel; hoog 2 voet 3f duim, breet I

voet 8£ duim. 5coo - o
18 Een Kommenys Winkel, waar in een Jonge- Vrouw

meteen Schaal in haar Hand, daar zy in weegt voor
een Meisje > leunende met haar linker Arm op een Em-
mer * die op de Toonbank ftaat; Op de voorgrond zie

een oude Vrouw geld te tellen: agter de Dienftmaagd
ftaat een Jongen met een Moftert-pot in de Hand, wy-
ders heel veel bywerk tot zulk een Winkel behooren-
de y door denzeiven. Dit Stuk is in allen deelen een
Meefter-ftuk van den Schilder, en geen beter van hem
bekendt; op paneel; hoog 1 voet 3 duim, breet lij
duim. 7150 * o

lp Een Avond-School Van Jongens en Meisjes, met vier

verfcheide ligten-en veel bywerk, fchoon en natuurlyk

van fchikking, alleruitvoerigft en niet minder als het

voorgaande gefchildert , door denzeiven , op paneel \

hoog 1 voet 8£ duim, breet 1 voet 3! duim.

4000 - o
20 Een oude Vrouw, zittende voor een Tafel by de Lamp

te Hafpelen, met veel bywerk, fraay en helder ge-
fchildert, door denzeiven; op) paneel; hoog 1 voet %
duim, breet 1 \\ duim. 290 - o

21 Een Jongman in een Nagtrok met een Schilderagtige

Bonnet op 't hoofdt, welke een Pyp opfteekt aan een»

Kaars, die hy in zyn linker Hand houd, met veel by-
werk, in allen deelen zoo goed als van Dou, doör Pie*

ter van Slingeland, op paneel; hoog 75, breet 6\ dui-

men. 480 - o
£2 Een Heer en een Dame aan een Tafel zittende x op de->

welke in een Porceleine Schotel eenige Vrugten ftaan 2

de Dame, die met de regter Hand aan den Heer een
Glas Wyn prefenteert, heeftin haar linker Hand een
Wit Porceleine Kannetje, verders ryk van kleding en
bywerk, en fchoon gefchildert, door Gabriel Metzu ,

op paneel; hoog 1 voet i£ duim, breet n duim.

810 - o
&3 Een Perfiaan ten halven Lyve,met een Fulpe Bonnet,

verciert met witte Pluimen, op zyn Hoofdt ;
bekleet met

Mm a een
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een bonte Mantel , door Frans van Mieris, den Oude,
in 't Ovaal, op paneel; hoog 4^, breet 3J duimen.

470 - o
24 Een weergaa tot het voorgaande, verbeeldende een

Man met de Mond half open en bizonder gekleedt ,düo£

denzelven; zynde mede in
?
t Ovaal, op paned ; n

hoog en breet als
r
t zelve. 1 O

£5 Het eige Pourtrait, van, en door denzelven van
ris, omhangen met een zwarte öuweele "Mant'-i . het

Paletin de Hand, en den Ezel in 't verfchiet
,

raay

gefchildert, op paneel ; hoog breet $f duimen.
'

By< . o
26 Een Juffer met een Stroo-Hoedje op het Hoofd , heb-

bende een Hondje op baar Arm, heel uitvoerig door

denzelven ,in \ Ovaal, 'oppaneel; hoog (5,, breet 4^ lui-

men, o - o
Een Vroowtje zittende op een Stoel met eer. Flesje

Liqueur in haar Eland, waar van zy, zoo 't in haar we-
zen fchynt, wat te veel gënoomen heeft , door denzeh-

ven, op paneel'; hoos 4»> hreet g$ duimen 430 - O
28 Een Offerhande aan Apollo , verheelt door een Man

met een Kaars in de hand , flaande voor het Sia.ae

van dien Godt, nevens drie andere Mannen, waar van

de een ook een Kaars in de hand heeft , delikaat ge-

fchildert, door denzelven, op paneel', hoog breet

6 duimen, '505 - o
29 Een Juffrouw, vlak van vooren , die een Hondje by

'tOor trekt j dat zy in haar Arm heeft, ryk van klee-

ding en heel helder gecouleurt, door denzelven, op pa-

neel; hoog ó, breet 4! duimen. 185-0
30 Een Officier in 't Couras ten halven Lyve, zittende op

een Stoel met een Pyp in de Hand, door denzelven*'

niet minder als het voorgaande, waar aan het' tot een
weergaa kan dienen , als zynde mede op paneel , en
hoog en breet als H zelve. ico - o

31 Een Man met een bonte Muts op zyn Hoofdt, in zyn
Nagtrok zittende een Pypje te rooken: heel excellent

ge ft hildert, door denzelven, op paneel; hoog 6J , breet I

5 duimen, 56 - o
32 Een Kaarsligt, zynde een Hermiet welke in een Boeit

fchryfr , aan zyn zyde Haat op een Tafel een Kruici-
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fix, en eenig ander bywerk, kragtig gefchildert , door
denzelven , op paneel

\
hoog 61 , breet 5 duimen.

' '

,
»••• ff ... ; 25-0

g3 Een Heilige Familie , verbeeldende Maria die Jezus

op baar Knie heeft ; aan haar zyde ftaat Sr. Jan die

met het Kindtje fpeelt , terwyl jozeph met Maria
Ipreekt; verders een Lam en Krib r in eenfraay Land-
fchap; zeer uitvoerig en kragtig gefchildert , door Wil-
lem van Mieris , zoon van Frans; zynde een van de
befte van dien Meefter, op paneel; hoog I voet lil

duimt breet 1 voet. 7 duim 850 - o

g4 Een zittende Vrouw welke kund met den regter Arm
op een Tafel, houdende in haar Arm eenGuitard, ter?

wyi haar een Pater Cordelier lief kooft , wordende
door haar Man, agter de deur van het vertrek (taan-

de, befpiedt.: met veel bywerk niet minder als 't voor-
gaande: (Ondenverp na de Tartuffe van Molière) door
denzelven op paneel; hoog 1 voet 11* duim, breet I

voet 7 duim. 970 - o
35 Een Boeren Binnenhuis , waar in een Savojart zyn

Raarekiek-Kas vertoont aan een Gezelfchap van.ne-
gen Perfoonen, zoo Mannen , Vrouwen als Kinderen,
met veel Bywerk; alles op 7

t eelft en natuurlykft ge?

fchildert , door denzelven ; zynde dit een der befte

Schilderyen die hy ooit gefchildert heeft , op paneel ;

hoog 1 voet 10 duim, breet 1 vcet 7 duim. 1200 - o
36 Andromeda, die door Perfeus verloft werdt, fraay van

Ordinantie en excellent gefchildert, door denzelven,

op paneel; hoog n§, breet \\ voet \ duim. 220 - o

37 Een Binnenhuisje, daar in een Mannetje, zittende aan

een Tafel, in zyn linker Hand houdende een Fles, ter-

wyl hy met de andere een omgekeerd leeg Glas na bo-

ven houd, en aan zyn zyde legt een Lier, door den»

Zeiven gefchildert 1728, heel fraay en natuurlyk, op
paneel; hoog 8, breet 6\ duimen. 215 - o

38 Een Winkeltje, daar in een Vrouw die Nooten ver-

koopt aan een Jongetje, die het Geldt daar voor in zyn
hand heeft , met heel veel bywerk , door denzelven

,

en zynde niet mindgr als de voorgaanden, op. paneel;

hoog 8 , breet 6\ duimen. 250 - v>

39 Een Dame in \ zyde gekleed, die een Vogeltje te ee-

Mm 3 ten
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ten geeft: aan haar regter zyde is een fteene Leuning
waar op een blauw fluweel Kusfen legt, met verder
bywerk, aangenaam van koulenr, door Jan van Mie-
ris, broeder van Willem, op paneel; hoogöf, breet

5§ duimen. 175 o O
40 Eén weergaa tot het voorgaande, verbeeldende een

Mannetje blootshoofd, zittende aan een Tafel , waar
op een Glas met Riniewyn ftaat, en Dobbelfteenen

,

Kaarten &c. leggen
; zynde 't verfchiet een Tuin-Ge-

zigt: beide gefchildert in de trant van den ouden Mie'

ris, door denzelven ? op paneel; en hoog en breet als

voren. 155 - o
Een Schilder in zyn Kamer, een Pyp rookende, met
een Schilderagtige Muts op zyn Hoofd ; aan de regter

zyde 4taat een Tafel, daar op eenige Modellen en een
Palet leggen, zeer uitvoerig , door denzelven , op pa-

neel; hoog 7, breet §§ duimen. 100 - o
42 Een Officier, ftaande in een Tuin met een Glas Wyn

in zyn Hand; in 't verfchiet zit een Mannetje die zyn
Pyp opfteekt, en verder een die een Glas Bier drinkt,

op 't alleruitvoerigft gefchildert, door denzelven, op
paneel; hoog 9!, breet 7^ duimen. 120 - o

43 Een Courtifane , rykelyk gekleedt en in 't hair gekapt,

leggende op een groen fluweel Kleed en Kusfe ; voor
haar flaat een Tafel, waar op een gedekte Pokaal, en

in 't verfchiet een Man en Vrouw die fzamen fqhynen

te fpreeken, door denzelven; dit Stukje , kunnende die-

nen tot een weergaa van 't voorgaande , is fraay van
1 houding en Couleur, op paneel ;tn hoog en breet als vo-

ren. 140 - o
44 Chriftus met de Samarjtaanfche Vrouw aan de Put ; in

?
t verfchiet vertoont zig een fiaay Landfchap, waar in

eënige ISeeldjes, fchoon van houding, door denzelven t

gefchildert 1690, op paneel ;hoog 1 voet 5 duim, breet

1 voet i| duim. 60-0
45 Het Pourtrait van Jan van Mieris , uitvoerig gefchil-

dert, door Frans van Mieris , de jonge, Zoon van Wil-
lem van Mieris, op paneel in 't ovaal; hoog breet

4l duimen. 17 - o
46 Een bakker, die warm Brood op 't ven(t;r gebragt

heeft, ftaande voor zyn deur met een Dienftmaagd te

pra-
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j

praten, die reets Brood in haar Bennetje heeft, uit-

voerig en aangenaam gefchildert, door denzelven, op
paneel; hoog n£, breet 9J duimen. 60 - o

! 47 Het eigen Pourtrait, van en door denzehen; hebbende
op zyn Hoofd een fluweele Mutz , in zyn Hand een
half opgeroldt blaauw papier, op paneel; hoog 6} ,

i
breet 4J duimen. 52 ~ o

: 48 Twee Jongens byna Borftftukken levensgroote , ver-

beeldende de Zoons van den Schilder , fcragtig en
fchoon van kouleur : gefchildert door Gafpar Netfcher

;

den ouden, op doek ;hoog 1 voet 5J duim, breet 1 vo.ep

8j duim. ï 12 - o

49 Een Doclor in zyn Studeer-Kamer , zittende in een
Leuningftoel, aan zyn linker zyde ftaat een Tafel met
een Tapyt, waar op verfcheide Boeken leggen: ver-
der allerhande Zeldzaamheden en Inftrumenten van de
Kunft, door Adriaan van Oflaade , van zyn allerbefte

foort, op paneel; hoog 11, breet 9 duimen. 500 - O
50 Een weergaa tot het zelve, verbeeldende een Advo^

caat in een Leuningftoel, bezig met eenige ftukken te

lezen; in 't verfchiet ziet men een Bibliotheecq , en
aan de linker zyde een Tafel met Boeken, door den?

zeiven ; zynde niet minder als het voorgaande , op pa-
neel ; en boog en breet als 't zelve. 530 - o

51 Drie Boeren die met de Kaart fpeelen in een Binnen-
huis, met veel bywerk, extra fraay gefchildert, door
denzelven

, op paneel ; hoog 1 voet i% duim., breet 11 \
duim. 210 - o

52 Een Boertje ter halver Lyf , op zyn Hoofd hebben-
de een Bonnet , vercierd met Pluimen : meefteragtig

gefchilddrt, door denzelven, op paneel; hoog breet

4§ duimen. 18-10
53 Een Courant Leezertje, door denzelven, zynde cier-

lyk gefchildejt, op paneel; hoog 82, breet 7^ duimen.

54 Een Boeren Binnenhuis, Ordinantie van twaalf Figuu-
ren ; in 't midden van 't Stuk zyn twee vegtende Boe-
ren en een Boerin, en twee andere Boerinnens trag-

ten de Vechters te fcheiden ; alles nattjurlyk en uitvoe-

rig verbeeld , door Jan Steen , zynde van de befte

Stukken van dien Schilder, op paneel; hoog 1 voet 2J

89 - o

duim, breet 1 voet 6\ duim.

Mm 4

305 "

55 Een
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55 Een Sr. Nicolaas Dag, met twaalf Beelden, zo Vroq*
wen als Mannen en Kinderen : alles fchynt in vreugd
en beweging op dit Feeft, op het grappigü: afgebeelt,

met veel bywerk , niet minder als het voorgaande ,

door denzelven, op paneel ; hoog i voet 9 duim, breet

i voet 7} duim. 400 - O

56 Een Schooltje, zynde een Ordinantie van zes Figuur

ren , en de Meefter bezig met een Jongen een hand-

plak te geven: zeer fraay gefchiidert, door denzelven,

op paneel; hoog 1 voet 4 duim , breet 1 voet. 335 - o

57 Een dito weergaa, verbeeldende een Chirurgyns Win-
kel , daar de Meefter bezig is de Pleifter van een ou-'

de Boer zyn been te ligten: verder nog eenige Figuu-
ren en veel bywerk ;

vzoo fraay als de voorgaande
,

door denzelven , op paneel ; en hoog en breet als 't zel-

ve, jóo - o
58 Een Binnenhuis, waar in vier Boeren aan een Tafel

zitten te praaten, met eenig bywerk, heerlyk gefchii-

dert, door Adriaan Brouwer , op paneel; hoog ig§

duim, breet 1 voet. 210 - o

5p Een Bóeren-Vreugd in een Binnenhuis , met dertien

Beelden zoo Mans als Vrouwen ; met veel bywerk :

helder en kragtig gefchiidert , door Kornelis Bega
, op

paneel; hoog i voet 11 duim , breet 1 voet 9 duim»

En berujlende altans mede in 't Kunfl-Kabinet van Hoog
gem. Heere Prince Erf-Stadbouder. 512 -

60 Een Binnen-Vertrek , daar in een Man die zyn Py
aanfleekt, terwyl de Vrouw een Boterham fnyd voo
een Jongetje , dat bezig is met bidden ; verder hee

veel bywerk , alles zeer uitvoerig, door M. Neveu
Diicipel van G. Dou, op paneel; hoog 1 voet 6\ duim,
breet 1 voet 3J duim. 250 - O I

61 Een fraay Stukje, waar in op de voorgrond een M$n
zit in fpaanfche kleding, die op de Viool fpeelt, aan É

zyn zyde ftaat een Dame die hem vriendelyk aanziet,
|

en regt over hem een Meid, met een purper fluweel
jj

Jakje en witte fatyne Rok aan, houdende een Kan in
||

haar hand, en verder eenig bywerk: alles in de fmaak 3

en zoo goed als Ter Burg, door J. van Ocbterfeld ,
j

Difcipel van de oude Mieris, op doek; hoog 1 voet 8
j

duim , breet 1 voet 4^ duim. 420 - O i

62 Een Landfchap , waar in een Smits Winkel , voor de-r
j

welke \
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welke een gelaade waage ftaat waar van de Paarden

zyn uitgefpannen., zyn'de de Smit. beezig een derzelve

te beflaan ; verder is 'er een Man te Paard en ver-

fcheide Beelden en bywerk ,
ryk van Ordinantie , door

Philip Wbuwerman > zynde helder en van zyn befte

tydt, op doek; hoog 1 voet duim, breet 1 voet

8| duim. 450 - o
63 Een Stuk , waar in verfcheide Beelden , en op de

voorgrond eenige vegtende Kinderen, uitvoerig en hel-

der gefchildert , door denzelven , op paneel ; hoog 1

voet l duim., breet 9I duim. 275 - o
64 Een Slager voor zyn Huis , bezig zynde een vieren-

deel van een Beeft te hakken , terwyl zyn Knegt het

zelve vaft houd
,
omringr van eenige Toekykers , met

veel bywerk in een aangenaam Landfchap , door den-

zelven, en zynde niet minder als het voorgaande, op
paneel ; hoog 1 voet duim, breet 1 voet J duim,

' 345 - o
65 Een extra fraay en helder Landfchap , geftoffeert met

Beelden, Paarden en Heeften: op de voorgrond ftaat

en Cavalier die een Snaphaan affchiet, terwvl de Knegt
zyn Paard, dat wit, en met des Heers Mantel gedekt

is , vaft houd , door Jan Wynants en Ph. Wouvoer-
man, op paneel; hoog 1 voet 9 duim, breet 2 voet 2
duim. 450 - o

66 Een Renconter van Ruitery in een bergagtig Land-
fchap met verfcheide Dooden en Gekvvetften op de
voorgrond; aan de regter zyde ftaan op een hoogte
veel Boomen , en een vlugtende Wagen in 't ver-
fchiet, door Jan van Hugtenburg , op doek; hoog 1

voet (g duim, breet 2 voet: zynde 'r zelve altans ook

heruflende in H Kunft-Kabinet van meer Hoog gedagte

Heere Prince Erfstadhouder. 300 - o
67 Een Landfchap , waar in drie Ruiters op de voor-

grondt by haar Paarden ftaan , wat hooger eenige Rui-

ters, die met de Piftool op elkander fchieten, nevens
d^n Poftwagen; en in

?
t verfchiet vertoond zich een

Stadt, door denzelven, op doek; hoog 1 voet, breet

1 voet g$ duim. 80 - ' o
68 Een Gevegt tusfchen de Ruitery, op de voorgrond

twee vegtende Partyen veel Dooden en Gekwetften;
Mm 5 vei-
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verders een Stade, en in 't verfchiet een Zeeflag , door| f\

denzelven, op doek; Qhans ook in 't opgem. Kunfl-Ifa
bïnet van Hoog gem. Hoogheid beruflende:^ hoog 2 voet

1 duim, breet 2 voet 7 duim, 460 - o
<5p Een dito weergaa met eenige vegtende Ruiters, aan

de linker zyde een Rivier waar uit een Paard ftaat te

drinken, in een bergagtig Landfchap, met een Kafteel

I

in ?
t verfchiet, door denzelven, op doek; en boog en

breet als vooren. 260 -

70 Een andere Veldflag tusfehen de Ruitery, verdeelt in

verfcheide Parthyen vol Figuuren , op doek ; hoog 2
|

voet if duim, breet 2 voet 8| duim. 300 - q l

NB. De voorgemelde vyf Scbilderyen, gefcbildert voor

de Vader van ivylen den Heer De La Court, zyn

zoo tfraay als of dezelve van Philip Wouwerman
waaren.

71 Een fchoon bergagtig Landfchap, met een Waterval

en Rivier, rykelyk geftoffeert met Beelden en Heef-

ten ; alles excellent en helder gefchildert, door Nico- 1

laas Berghem, in zyn befte tyd, op doek; hoog 3 voet

2i duim, breet 4 voet 4 duim. 590 - o
72 Een Landfchap met twee ftaande en een leggende Os

,

in 't verfchiet vertoond zig een Stadt; heel fraay ge-

fchildert, door denzelven; op paneel; hoog 1 voet i{

duim, breet 11 duim. 650 - o
73 Een bergagtig Landfchap, zonagtig en helder gefchil-

dert meteen Water op de voorgrond, waar door een
Herderin met haar Kudde waadt, verzelt met een Her-
der op zyn Ezel; op de tweede grond en in 't ver-

fchiet vertoonen zich verfcheide Beelden en Beeften
5

zynde een kapitaal Stuk, door Karei du Jardin, op
doek; hoog 2 voet, breet 1 voet gl duim. 450 - o

74 De Fabel van Battus en Mercurius, verbeeld in een

ftaay Landfchap , door Adriaan van de Velde en W.
van Mieris]; zyride de Beelden begonnen door van de

Velde , en voltooit door IV. van Mieris
, op doek ;

hoog 2 voet SI duim, breet 3 voet 2| duim. 100 - o

75 Eenige Koeijen en Schaapen nevens een

Boerin in een aangenaam Landfchap; zeer

uitvoerig, door Adriaan van de Velde, op

paneel; hoog 5$, breet 6Z duimen.

76 Een
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Een dito weergaa, door denzelven; waar
|

in een Herder op zyn kniën naaft een Her-

derin ; op de voorgrond twee roode Koei-
J

jen met twee Schaapen ; zynde niet min-
j

der als het vorige, en boog en breet als '/
j

zelve. J
Een Zonagtig Landfchap met Beelden en*|

Beeften , eêl gefchildert , door Theodoor
\

van Bergen , op paneel ; hoog 95 , breet
*

553

7i

til :

mrg

. 62

83

ii£ dunnen. 1 ^ _
Een dito weergaa tot 't zelve, met Beel- ?

den en Beeften, zo fraay als 't vorige,

door denzelven; op paneel ; en boog en breet

als H zelve.

Beelden en Beeften in een fraay Landfchap , geörneert

met fchoone Boomen en veel bywerk, door Jacobus

van der Does, op paneel; hoog 2 voet ó| duim , breet

2 voet ij duim. 215 - o
Een Landfchap, waar in een Fontein , naaft het welke
een Herderin zit met een flapend Kind op haar fchoot

en naaft haar een kleine Jongen, verder eenige Ruïnes,

en eenige Beeften op de voorgrondt, door Simon van
der Does, Zoon van Jacob,op paneel ;hoog \6\ , breet

22| duimen. 205 - o
Een dito, verbeeldende een zittende Herder by zyne
Kudde, en een Üapend Meisje in 't verfchiet, door
denzelven, op paneel; hoog 1 voet 16J duim 9 breet 2
voet 3 duim. 200 - o
Een beragtig Landfchap , na de linker zyde zit een
Vrouw met een Hond op haar fchoot en een Jongetje

aan haar zyde, welke zy. te drinken geeft, agter haar

een Ezel, en op de voorgrond eenige Schapen, ver-

deis eenige Beeften in 't verfchiet, door denzelven, op
doek; hoog l voet 11 duim y breet 2 voet 4 duim.

120 - o
Een Landfchap met Beelden en Beeften en eenige Ruï-
nes, door denzelven, op doek; zynde boog en breet als

bet voorgaande, 140 - o
NB. Voorgemelde vyf Scüilderyen zyn alle even braaf

en eêl gefcbildert.

Een Stal, daar in een wit Paard en een leggende Ezel

;

na
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na de iegter zyde van het Stuk een Man die. een Pot 1

bier met zyn beide handen houd; agter hermeen Vrouw
met een Kind op den Arm , verder een rïaay- Land- F
fchap , zoo goed als van ÏVomverman > door P. d$

Laar, • bygenaamt Hamboots, op doek', hoog i .voet 5
duim, bi eet 1 voet i£ duim. 120 -

8j Een Landfchap met Beelden en Beeften, op de voor-

grond ftaat op een hoogte een witte Koe, en een wei-

nig veiider zit een Herder by zyn Schaapen :heel fraay

geïchildert, door Willem Romyn, op paneal ;
hoog 1

voet lp duim, breet voet. . 90 -

86 Een Landfchap met Beelden en Beeften, op welkers

voorgrond een {taande Herder en voor hem een gebuk-

te Herder is, die zyn Hond vlooit
;
zynde heel Zon-

agtig gefchilderc , door denzelven , op doek ,
hoog

voet 4! daim, breet 1 voet 3§ duim. 15 -

87 Een bergagtig Landfchap met een Waterval
, op d

voorgrond twee belaade Muil-Ezels , omtrent in

midden op een groote Weg een Vragtwagen met t\d(
Paarden befpannen, verder een Rivier , alles 'warm en I

aangenaam gefchildert, door Adam Pynaker, op doek\%

hoog 4 voet f duim, breet 3 voet 1 duim, 205 -
J

88 Een Landfchap met een onlluimige Lugt; in het zelve É

een Rivier met een gelaade Schuit, op welke twee

[

Mans en een Vrouw bezig zyn om aan Land te itap-.l

pen, alwaar men eenige Beelden en Beeften ziet; alles
|

met veel verandering van ligt en bruin, door denzei- •

ven , op doek;, hoog 1 voet 7 duim , breet .1 voet 9 1

duim. 500 -

89 Een fchoon gezigt van de Brug van Treftavera in Ita- I

lien, en verders een Berg met verfcheide Gebouwen:
aan de regter zyde vertoont zig een Rivier: alles ryk

.geftoffeert met Beelden en Beeften, extra helder en
;

fraay, door Jan Asjelyn, anders Krabbetje op paneel;]

hoog 1 voet 6 duim, breet 2 voet. 510 -

90 Een Italiaanfche Zeehaven met verfcheide ScheepenVi

op de voorgrond heel veel Beelden en Koopmans Goe-

1

-deren; verder in 't verfchiet een Stadt en een aange-

naam Landfchap , door Thomas Wyk , op paneel; hoog

ï voet 8 duim, breet 2 voet. 81 - O
• 91 Een Zeehaven met Scheepen, op de voorgrond eenigfi

Beel-
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Beelden, Paarden en verder bywerk , zeer fraay ge-
fchildeTt, door Jan Lingelbacb , in zyn befte tydt, op
paneel; hoog 11 duim, breet 1 voet 3* duim.

ico - o
Een woelend water: voor aan een Schip in volle Zei-
len , opgevuld met Beelden , verder een Drieman:
Schip: en in 't verfchiet een meenigte Zeilen ; fchoon
en excellent gefchildert, door Wïlkm van de Velde ,

op doek-, hoog 4 voet 2§ 'duim5 /breet 6 voet 1 duim.

885- o
Een Storm op Zee; waar in verfcheide Oorlog- en an-

dere Scheepen in gevaar zyn van te vergaan , door
Ludolf Backhuyfen ; zynde van zyn befte foort, op
doek

;
hoog 2 voet 2 duim, breet 2 voet 9 duim.

.150 M o
Een Rhyn-Gezigt heerlyk van' Ordinantie , vol van
Schuiten, Beelden en Waagens &c, door Herman
Sagtleeven, zynde zoo fchoon en kapitaal als men van
die Meefter zien kan, op doek; hoog 1 voet Si duim,
'breet 2 voet yl duim. 300 - o
Een Rhyn-Gezigt vervuld met Vaartuigen, Beelden en
Beeften

, op het uitvoerigfte gefchildert , door Jan
Griffier, op paneel ; hoog 1 voet i\ duim', breet 1

voet 7! duim. 120 - o
5 Een dito , zoo goed als het voorgaande , door denzel-

ven , op paneel; hoog 1 voet 2j duim, breet 1 voet

6\ duim. 90-0
7 Een Landfchap doorfneeden met een Ri- #

vier, geftoffeert met Beelden , Scheepen

en Huifen, en een fchoon verfchiet, door

Robbert Griffier ,
zynde Zoon van Jan ,

en zoo goed als van denzelven , op pa-
J>

70 - o
meel; hoog 4J, breet 6£ duimen.

$ Een dito tot een weergaa , door

zeiven y op paneel; boog en breet als
9
t voo-

rige.

Een Brabants Dorp-Gezigt met zyn Kerk, vol Beel-

den en Beeften , zeer Zonagtig en uitvoerig gefchil-

dert, door Jan van der Heydcn en A. van de Velde,

op paneel; hoog 1 voet ^ duim, breet 1 voet 8£

duim. 705 -> o
100 Een,
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100 Een Lanclfchap met veel Gebouwen , op de voor-

grond een Vaart met een Schuit in dezelve , zeer aan-

genaam gefchildert, door Jan van der Heyden, op

paneel-, hoog i voet 8i duim, breet 2 voet } duim,

240 - o

101 Een Gezigt^ van de Markt en Groote Kerk te Haar*

lem, geftoft'eert met veel Figuuren
, aangenaam van

ligt en bruin, door Gerard Berkheyde , op paneel;

hoog i voet /{duim, breet i voet. duim. 180 - o

102 Een groote Pot met verfcheide foorten van Bloe-i

men , ftaande op een Marmere Tafel vol Kappellen ea

andere infeóten, door Rachel Ruyfch; zynde een der

fchoonfte (lukken van die beroemde Schilderes, op
doek-, hoog 2 voet io duim, breet 2 voet 3J duim.

1010 - d

103 Een dito weêrgaa , verbeeldende allerhande Vrugten

en Infecten met een Vogelneftje &c. zoo fraay als

het voorgaande , door dezelven hoog 2 voet 1

duim, breet 2 voet duim. 1015 *

104 Een Pot vol Bloemen, op het Punt van te vallen

veroorzaakt door een Kat die een Muifeval , daar i

een Muis is, onder zyn Pooten heeft , welke ver-

fchrikt na de Bloemvaas omziet, door Abraham Min
jon , zynde een der befte Schilderyen van hem be

kendt , op doek', hoog 2 Voet 10 duim, breet 2 voet

2l duim. 1500 - q
NB. Ziet over dit voorfz. Stuk, J. C. Weijerman

Leven der Schilders , 2. Deel, pag. 393.

105 Een ftil Leven, in een Nis vol Glaazen > Schootel

en andere Cieraden ; onder aan in een Cartouche

leeft men , Vivat Orange : zynde uitvoerig en won-
derlyk natuurlyk gefchildert , door Jan Davids de

Heem, op doek ; hoog 1 voet 11* duim, breet 1 voet

9 duim. 77-o
IG>6 Een Tafel overdekt met een Tapyt, waar op ver-

fcheide Vrugten , Glazen en verder bywerk , zoo
goed als het voorgaande , door denzelven , op p,

neel: hoog 1 voet 2 duim, breet icj duim. 61 -

X07 Een fraay Stuk met Bloemen , door Jan van Huy-
fum, op doek ;

hoog i voet 5 duim, breet 1 voet 1

duim. 125 - ö
100 Eert
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8 Een Pekelharing en verder bywerk op een Tafel met
een fluweel Kleed bedekt, door Willem van Aalfl,
op doek, fchoon gefchildert; hoog 1 voet 9-J duim,
breet 1 voet 5! duim* 151 - o

59 Een Kruisdraging Chrifti , zeer fchoon en ryk van
Ordinantie vol Figuuren;door Sebafliaan Franks , zyn-
de zo fraai als men van dien Meefter zien kan, op
paneel; hoog 2 voet i\ duim , breet 1 voet 1 duim.

200 - o
Thefeus erkent door zyn Vader, die den Beker met
Vergift omftoot , welke Medea geraaden had hem aan.

te bieden , om ?
er zig van te ontdoen eer hy hem er-

kende; in de Wolken ziet men Medea vlugtende op
haar Wagen; zynde een fraaije Ordinantie met prag-
tige Gebouwen , door Gerard Hoet , en in de befte

tyd van dien Meefter gefchildert,hoog 1 voet 8 duim,
breet 2 voet. 150 - o

1 Romulus en Remus , leggende in 't midden van het
Schildery; wordende door een Herder en Herderin p

die een Kind aan haar zyde heeft leggen , met mede-
dogen befchouwt , het verfchiet vertoont een bergag-

tig Landfchap, braaf gefchildert, door Arnold Hou-
braken, op paneel ; hoog 1 voet ii£ duim , breet 1

voet 7 duim. 220 - o
12 De Verfchyning van den Engel aan ManÖach, in een

fraay Landfchap met Gebouwen , een Ezel en eenig

bywerk, door denzelven, op paneel; hoog 1 voet 3§
duim , breet 1 voet 1 duim. 120 - o

13 Een Thuin-Gezigt met een Fontein , naaft het zelve

zit een Herderin die Bloemen in een Mand zameld,
nefFens haar een Herder die op de Dwarsfluit fpeelt,

agter de Herder een Vrouw die een Krans met Bloe-

men vaft hout; agter de Kom van de Fontein zit een
Herder leunende op die Kom; heel fraay gefchildert,

door Arnold Boonen , opdoek; hoog 1 voet 10 duim,
breet 2 voet duim. 120 - o

14 Een Goudweger in een binnen Vertrek met veel by-

werk; zynde zo goed als van Schalken, door denzei'

ven ,
.op doek ; hoog 1 voet 45 duim , breet 1 voet 4$

duim. 310 - 6
15 Een dito weergaa, verbeeldende een Dame die op de.

Gui-
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Guitar fpeelt, zittende naaft een Tafel daar op een
Tapyt legt, met verder bywerk, door denzelven

,

zynde niet minder ais het voorgaande , mede op
doek; en boog en breet als H zelve. 110 - o

llö Silvia en Dorinde ; zynde een Ordinantie van drie

Beelden en twee Honden, in een fraay Landfchap,
zeer uitvoerig gefchildert, door Ary de Vois , op pa-
neel; hoog 1 voet\ duim, breet 1 voet a| duim.

200 - o
117 Een Rookende Bootsgezel, zittende met de Armen

over elkander, in 't ovaal, zoo fraay als van den ou-

den Mieris , door denzelven , op paneel ; hoog 5|
duim, breet 4J duim. 120-0

118 Het eige Pourtrait van , en door hém zelfs gefchil-

dert in een Nagtrok met een bonte Mutz op het

Hoofdt, houdende in de linker Hand het Palet, en
{taande voor een Ezel, met veel bywerk: zo fchoon
gefchildert als men van hem zien kan , op paneel

hoog 10, breet 9 duimen. 145 ö
119 Een Kerk van binnen te zien; in 't verfchiet een Al-

taar, Kaars. Lamp- en Fakkel-ligt, door Hendrik
van Steenwyk, met Figunren van J. Breugel: zeer \

uitvoerig gefchildert op paneel; hoog 10 duim, breet

1 voet 7 duim. 2Co
120 De Kreupele geneezen aan de Deur van den Tem

pel , door de Apoftels Petrus en Johannes ; verde

een verfchiet met veel Figuuren, teeder gefchildert,

door Hendrik Verfchuuring , op paneel; hoog
breet 6 duimen. 20 - o

121 Een zittende Diana, verzeld van vier Nimphen, etf

een Hond, in een aangenaam Landfchap, door Hie*
ronimus van der Mey, zynde dit gehouden voor een

der befte Stukken van die Meefter, op paneel; hoog
1 voet 2 duim, breet 1 voet. 88-0

122 Een Vrouwtje tot de Knien toe , zittende en leunen-

de op een Tafel, en houdende in de eene Hand een

Glas met Bier: wyders heel veel bywerk, en zynd%
niet minder als 't voorige, door denzelven , op paneel;

hoog 11, breet 9 duimen. 130 - o
123 Drinkende en Rookende Boeren in een Binnen-

Huis, zeer goed, door Jan Mienze Molenaar ,
op

doek;
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Met ;
hoog 1 voet 1 duim , breet 10J- duim.

22-0
124 Een Gezelfchap , dat Blinde-Mannetje fpeelt: zeer

geeftig gefchildert, door Lundens , op doek; hoog 1

<yoe/6 dwira, breet 1 voet 3^ dw/m« 87-0
125 Naakte Kindertjes , door Komelis Holflein, in een

Landfchap, door Asfelyn, van zyn befte foort, op
doek', hoog 2 6 duim, breet 2 voet. 22-0

I2Ó Een Vlugt na Egypten in een aangenaam Landfchap:

heel uitvoerig gefchildert , door Komelis Poelenburg',

op paneel; hoog 1 voet 4 duim , breet 1 voet 7* duim.

210 - o
127 Een fraay bergagtig Landfchap met Boomen en eenige

Figuoren, door Jan Both, op doek, hoog 2 voet 10
duim, breet 3 voet 5 dwira. 470 - o

128 Een dito bergagtig Landfchap, verciert met Beelden

en Beeften , niet minder als het voorige , door den~

zeiven, op doek; hoog 2 vaet 3$ duim, breet 1 voet

io| duim. 360 - o
129 Diana verzeldt van haar Nimphen in een aangenaam

Landfchap : helder gefchildert , door Jan Glauber en
W. van Mieris , op doek; hoog 2 voet 8 duim, breet

3 voet 2 duim. 250 - o
130 Een zeer fraay Landfchap met verfcheide Beelden; op

de voorgrond een Begraafplaats , door Jan Glauber

,

op doek; hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet 10 duim.

58-0
131 En weergade tot het voorgaande, door denzelven , op

doek, en £oog en breet als 't zelve. 50 - ©
132 Een dito Landfchap geftofFeert met ver-'

fcheide Figuuren , door denzelven , ©p
dcek; Hoog Jwï'm, breet 1 voet l duim.

133 Een weerga tot het vorige , door denzel-

ven , op doek ; en boog en breet als '/ zei-

ve.

134 Een dito rykelyk geftoffeert Landfchap,'

door denzelven , op doek , zynde toog en

breet als de vorige.

135 Een dito weergaa tot het zelve, door den- \
^

zeiven, op doek\ en meede even boog en
'

breet.

Nn (NB.)

H22 -
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(NB.) Deeze fes voorgemelde Schilderyen, zyn ciïk

zeer uitvoerig en aangenaam gefchildért.

$36 Diana verzeld van een Nimph uit het Bad*

komende , zeer uitvoerig, door Jan Lis
en W.van Mieris, op paneel, hoog 6\,
breet 5 duimen.

137 Een dito weergaa , oök geftoffeert met
Beelden en Beeften , door denzelven

,

zynde niet minder fraay als 't vorige , en

ook op paneel-. Hoog ó|, breet 5 duimen.*

138 Een Italiaanfche Zeehaven, met verfcheide Gebou
wen , Beelden , Beeften en Koopmans Goederen

,

ryk geordineert in de trant van Lingelbach , door
j

Abraham Begyri, op doek ; Hoog 2 io| L
breet 2; vo«P 6 dwim. 42 - df"

£39 Een Kermis in een Dorp, met veel Piguuren, doof I

David Vinkeboom, op paneel-, hoog duim, breet 1,

1 5i duim. 32 - o I

l^) Een Rhyn-Gezigt, verciert mét Figunren, Schuiten I

&c., door denzelveny op paneel \> hoog 7J, breet 9*? ,

duimen. 7 - 10 r
241 Een Landfehap daar in een Heer te Paard, naaft zyn

zyde gaat een Jager mét Honden , verder nog eenige L
Figuuren in 't verfchiet, zynde heel aangenaam ge-

f

fchildert, door Willem de Heufch , op paneel; hoog I
|

voet 1 duim, breet 1 voet duim. 105 - o-L
142 Een Land- en Water-Gezigt , met verfcheide Schee-'T

pen op de Rivier en eenige Visfers , heel goed ge-
|

fchildert, door Jan van Goyen, op paneel', hoog 1

voet 1 duim, breet 1 voet $\,duim. 16 - o-

1

Nota. Dus verre was deeze Catalogus, volgens 't Be-
rigt, voor dezelve geplaaft zynde, volkoomen ge-

volgt na een Frans manufcript, onder de papieren-

van de Overleedene Vrouwe Weduwe De La
Gourt gevonden , en voorts is na derzeiver Over-*

lyden daar by geformeert:

1$

VER*
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VERVOLG VAN 'T VOORIGE

&ABINET SCHILDERYEN.
Wdke in een Bovenvertrek zyn geplaaft. geweeft. .

143 1\ /lIN E RVA die haar wapent in de Smits-winkel

J-VJL van Vulkaan, met verfcheide Beelden, krag-

tig en fchoon gefchildert, door Tbeod. van Tulden,

op doek ;
hoog 45 > breet 60 duimen, 106 - o

44 Het Pourtrait van den Admiraal M. DE Ruiter tot

de Knien toe, levensgrote; excellent gefchildert, door
F. Bol , op doek; hoog 42! , breet 29^ duimen. 126 - ö

f45 Het Pourrrait van P. van Slingéland , wonderlyk eel

en uitvoerig, door hem zelfs gefchildert in 't Ovaal,
op paneel; hoog 5, breet 4^ duimen. 81 - o

46 Het Pourtrait van Willem van Mieris , heel uitvoe-

rig, door bent zolfs gefchildert in 't ovaal, op paneel ,

hoog6|, breet 4^ duimen. • 38-0
47 Abraham, die Hagar met haar Zoon weg zend, heel

fraay, door denzelven, op paneel; hoog 17, breet

14 duimen. 85-0
48 Sufanna met de Boeven , door denzelven, van zyn

befte tyd, op paneel; hoog 13, breet 11^ duimen.

100 -

49 De Sabynfe Maagdenroof, ryk van Ordinantie , door
denzelven, op paneel; hoog 15, breet 20 duimen.

3Ó0 - o
50 Een Badje van Diana, kragtig en uitvoerig, door den-

zeiven, op paneel; hoog 7, breet 9 duimen.

115 - ó
51.Een Man en Vrouw, friet Kreeften, Krabben, en

drooge Vis, door denzelven, van zyn befte trant,

op paneel; hoog 9!, breet 8| duimen. 375 - o
52 Een Pleifter-plaats in de Smaak van P. Wouwerman,

door denzelven, op paneel; hoog 13, breet 14 duimen,

30-0
53 Een Landfchap met een Rivier, Beelden en Beeften,

door denzelven, op paneel; hoog 95 > Dreet *4 duimen.

15 - o

54 Een Landfchap in de manier van Griffier, door den-

Nn 2 zeiven;
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Zeivin, op paneel; hoog 15, breet 20 duirfien,

50 - m\
155 Een Bootsgezel na .den ouden Mieris, door denzelven, L

op paneel; hoog 6~ , breet 4I duimen. 58 - af
15Ó Een Stuk met Vrugten en Infeöen , als van J. DijjL

de Heem, door denzelven, op paneel; hoog 18 , breet j

14 duimen. 46 - c

157 Een oude Vrouw met een Vuur-pot op haar fchoot

aan haar zyde ftaat een Spinnewiel, heel fraay en na*

tuurlyk gefchildert , door D, van Tol, op paneel

hoog Ï2|, breet io§ duimen,- 71 - <

158 Een Vrouw, Man, en een Kat met veel bywerk
door H. van der Mey , van zyn befte trant en fraay

gefchildert,, op paneel; hoog 13\, breet duimen

i 200
159 Een Vrouw leevensgroote ten halven Lyve ? uit ee^

Venfter leggende , meefteragtig gefchildert . door Qé\

far van Everdingen, op paneel; hoog 27, breet 2\ $

duimen. 40 - c

160 Een Landfchap met Beelden, helder en fchoon ge

fchildert, door J. Boib, op doek; hoog 21, breet 2^L

duimen. 310
iöi Een bergagtig Landfchap met Beelden en Beeften

braaf gefchildert, door N. Berchem, op paneel; hoog
21, breet 31^ duimen. 106 - 6

162 Een dito met Beelden en Beeften, door denzelven

,

of*

paneel; hoog 16 , breet 2 1| duimen. 110 - q
163 Een Zeehaven met veel Figuuren en Scheepen, door Tl

G. B. Weeninx; hoog 21 f, breet 271 duimen.

200 ^ o
164 De Haarlemmers-Sluis en Harings-Pakkers Toren te

Amfterclam ; zeer natuurlyk en helder van couleur

door J. Ruysdaal; hoog 29J, breet 38 duimen.

320
165 Een Landfchap met een Water en Waterval, hee

goedt, door denzelven, op paneel; hoog 21J, breet .

25 duimen. 81- o ):

ióó Een Landfchap met Beelden en Beeften die door 'jj

Water waaden , heel helder en fchoon gefchildert

door ,7. Jsfelyn anders Krabbetje; hoog 19, breet 24J
éiimsn* 220 -
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£7 Een Hiftorie , fraay van Ordinantie, vol Beelden en

pragtige Gebouwen, door G. Hoet; hoog 20, breét

24 duimen. 150 - o
8 Een Rzncontev ^doov J. van Hugtenburg , van zyn eel*

fte tyd . op doek ; hoog 2 1 , breet 27J. duimen 215- O
Een dito daar de Huzaaren in de bagagie vallen, nijsi

minder als het voorgaande , door denzelven gefchildert

1707. opdoek; hoog 25, breét 30 duimen. 250 - o
Drie Soldaaten^ die .om de Galg fpeelen, met veel

Beelden ert bywerk, door denzelven, op doek, hoog
26 , breet 29 duimen. 75 - o

71 Een Landfchap met Beelden en Beeften, heel fraay,

door Stmon van der Does, op doek; hoog 21, breet

•17 duimen^ - ^ 340 - g
72 Een Landfchap met Beelden en Beeften , door den-

zelven, op paneel; hoog 14J, breet ió| duimen.

67-0
73 Eèn dito weergaa tot het zelve, niet minder, door

denzelven ; mede op paneel ; en hoog en breet als voo-

ren; 65 - q
^74 Een heel fraay Landfchap, door Jan van Huyfum,

opdoek; hoog20|, breet 24 duimen. • 60-0
75 Een weergaa tot het zelve, door denzelven, op doek;

zynde hoog en breet als vooren. 50-0
6 Een dito Landfchap, zeer uitvoerig gefchildert,door

denzelven, op kooper; hoog 9! , breet 14 duimen.-

115 - o

77 Een Winter daar het Sneeuwt, met veel Beelden op
het Ys, zoo natuurlyk en fraay gefchildert als men
zien kan , door A. van der Neer, op doek; hoog 25,,

breet 34 duimen. 280 - o
78 Een bergagtig Landfchap met een Rivier geftofFeert

met Beelden en Beeften , door J. Griffier , op pa-

neel; hoog I4, breet 18 duimen. 140 - o
79 Een dito een weergaa van 't vorige, door denzelven,

op paneel ; en hoog en breet als 't zelve, 185 - o
80 Een Zee-flag , braaf gefchildert , door H. Blankhoff

anders Jan Maat , op doek ;hoog 42 , breet 69 duimen.

60 - o
L8 1 Een Landfchap met een Rivier , door H. Sagtleeve?i.,

oppamel; hoog 16, fireet igiduirnen, 140 r o
Nn 5 '132 Eea
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132 Een fraay en uitvoerig Landfchap, door J. Glauber
?

$
opdoek; hoog 14, breet 185 duimen. 60-0

183 Een dito vveergaa , niet minder als 't voorige , en j

20

hoog en breet als
9
t zelve , door denzelven.

105 - I
184 Een Kraam-maal , heel natuurlyk vol Beelden, door

J. M* Molenaar , op paneel; hoog 23, breet 32 dui-

men. IOO - O
185 Een grappig Stuk, door denzelven , op paneel; hoojj

breet 9 duimen. '

15 - 6
j8ó Een vrolyk Gezelfchap in een Landfchap, fpeelende

Plak in V Handje, door denzelven , hoog 29, breet

40 duimen. 105 -

J87 Een Boere Binnenhuis, door denzelven, hoog 18, breet

25 duimen. 76 -

188 Een Gezelfchap die met de Kaart fpeelen, door den-

zelven ; hoog 20, b.reet 25 duimen. 95 - o
189 Een Boeren Gezelfchap , in een Land-

fchap.

190 Een dito , zynde een weergaa : beide door

denzelven.

J91 Een Groen-Maikt, door J. Torenvliet ; hoog 22
s

breet 17 duimen. 25 - c

J92 Een Badt van Diana met veel Nimphen , door L. D
hoog 12J , breet 15\ duimen. 53-0

I93 Een Landfchap met naakte Beeldtjes , door Pinas 1

hoog 17, breet lij duimen. 5-1
J94 Een Wever op zyn Getouw, met zyn Huisgezin

heel natuurlyk, door Ouderogge; hoog 17, breet 21

duimen. 57 -

195 Een Schoenmaaker met zyn Knegt in een Binnenhuis,

door denzelven; hoog 19, breet 23 duimen.

80 -

196 Een fraay Landfchap met Beelden eri Beeften , door
Verbooms; hoog 23, breet 32 duimen. 50 - qII

197 Eenige Eenden met haare Kiekens , door M. de Hon- 9

dekoeter; hoog 24, breet 36 duimen, 62 - o !

198 Een Zinnebeeldtjn hGraamv , door van Vinne.
jj

3 - 10 :

J99 Daar de Beeker van Jozeph uyt de Zak van Benja-
|

min gehaaldt wordt, door Cqfter, 18 - i|

200 Ju*
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goo Judith die Holophernes het Hoofdt afflaat, door den*

zeiven. 10 - o
201 De Boetvaardige Petrus , door denzelven. 12 - o
202 Een Zeedorp met veel Figuuren aan 't Strandt, door

J. Beereflraaten , hoog 23 , breet 32 duimen.

31 - o
203 Een dito tot een weergaa , door denzelven ; boog en breet

als voren. 30 - o
204 Een Landfchap met Beelden en Beeften, door een

braaf Meejler. 18 - o
,205 Een dito tot een weergaa , door denzelven. 44-0
20Ó Een Stuk met Vrugten en Bloemen, door J. D. de

Heem\ hoog 16, breet 22 duimen. 41-0
207 Een Fruitituk, zo goed als van J. D. de Heem, door

J^Waalfcappel; hoog 16, breet 22 duimen. 53 - o
208 Een Stuk met Vrugten, door K. de Heem; hoog 18,

breet 15 duimen. 42 - o
209 Een Fles met Bloemen, door denzelven; hoog 17,

breet 14 duimen. "25-0
210 Een dito Fles met Bloemen, door dtnzelven.

- 17-0
211 Een Stuk met Vrugten, door Jan Mortel, zynde to£

een weergaa van Num. 156; hoog 18, breet 13 dui-

men. 26-0
212 Een dito Stuk met Vrugten, door denzelven; hoog

33, breet 27 duimen. 21 - o
213 Een Stuk met Vrugten, door De Ring; hoog 14,

breet I2| duimen. 17 - 10

214 Een Landfchap, verbeeldende een Maanefchyn, in

de manier van vander Neer, door G. Kamper.
6-0

215 Een Schilders-Ezel, zeer fraay in 't Graauvv befchil-

dert, door WHlem van Mieris. 54-0

EXTRA CATALOGUS.
Zyn nog apart verkogt fes Schilderyen, als; Een groot

Stuk met een Vrouwe-Beeld , doode Vogels en verder

bywerk ; Twee Hiftorie Stukken ; Een Landfchap met
Beelden &c*. en Twee Stuks, met Boere-Gezelfchap-

]es \ dpg de JtëeefteiS daar van my onbewuft , en de
Na 4 pryj
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prys van ieder niet veel zynde , merke' dus maar aan >

derzelver pryfen zamen bedragen een fomma van
" Ö3 - 15

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 17. September ij66. te Amfterdam.

1 TT^EN kapitaal Stuk op doek gefchildert, verbeel-

JlL/ dende: een Italiaens Gezigt met Ruinen; zynde
een ryke Ordinantie met diverfe Beelden en Beelten,

door P. Ajjelyn bygenaamt Krabbetje-, dit Stuk, zyn-

de een weergaa van Num. 4. door Nico!aas Berchem,
is zeer zuiver, volmaakt geconferveert, en in alles zo
fraay , als men van dezen Meéfter zou konnen verlan-

gen, zo ten opzichte der frisheid van 't coloriet, als

in fchoonheid van aanzien en tederheid der toetfen

:

gekomen uit het Kabinet van den Heer Wierman;
hoog 25, breet 30 duimen. 890 - O
Nota. In de Catalogus van 't gem. Kabinet y hier

voor pag. 252 &feq.flaande, ivord dit Stuk ge-

vonden Numero 19. zynde toen verkogt voor

ƒ 700 - o
2 Een Spelonk , waar in de Rovers de arme Reizigers

brengen en vermoorden, in weerwil van 't verfchriklyk

Gezicht van een hunner Makkers, die op het Rad zit'

by den ingang der Spelonk: zynde een zeer fraay Stuk

en kloek gefchildert, door Michel Angelo de Ia Battail-

le, op doek; hoog 17, breet 21 duimen. 55 - O
3 Een extra fraay Stuk op koper, ovaal van gedaante ,

verbeeldende het fpulletje van 't Blindemannetje : een

Ordinantie van zes Beeldjes , fris van coloriet eh fix

getoetft, door Nicolo Berettino ,
hoog 12, breet 17

duimen. 100-0
4 Een kapitaal en uitnemend fchoon Stuk, gefchildert

door Nicolaas Berchem , op doek , verbeeldende een

overheerlyk Landfchap , en daar in een aangenaame
Zomer-Avondftond, geftoffeerd met diverfe Beelden

en Beeften: op de voorgrond ziet men een Boeren
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Boerin, die een drift van Koeijen, Schapen, Bokken
&c. voort dryven, en in 't verfchret diverfe andere

Beeften. Van dit Stuk, hier voor by Num. i. van As-
felyn aangehaald , kan men het zelve als van dat zeg-

gen, en dat het een weergaa daar van is; het is zeer

vernuftig geteekend , op de fchoonfte en bevalligfte

manier dezes Meefters getoetft, uitvoerig en overheer-

heerlyk gefchilderd; en mede gekomen uit het voorfz.

Kabinet van den Heer Wierman , zynde hoog 25,
•breet 30J duimen. 805 - o
Nota. \Zn gemelde Catalogus flaat dit Stuk Num.

17. {ziet hier voor pag. 254 en 255.) en is toen

verkogt voor ƒ 825 - o
Een dito fchoon en kapitaal Stuk, op doek, door den-

zeiven, verbeeldende het Gezigt van een grooté en
pragtige Brug, van beneden te zien op den Oever der

Rivier: op den voorgrond hefpeurt men een groep van
allerhande foorten van Beelden en Beeften: onder door
een der kleine Boogen van dit Gebouw paffeert een
Troep Beeften, die naar den Stal keert; en de Hori-

zond eindigt met een Berg in 't verfchiet; zynde het

èantfche voorkomen van dat plaifant Gezigt geftoffeert

met alles wat de natuur uit zich zelve op zyn fchoon-

fte kan voortbrengen, en de uitvoering van alles is

van een verwonderlyke netheid, en 't coloriet is heer-

lyk en volmaakt overeenkomende: zynde voorts nog
zodanig, als het uit de hand van dees bekwaame Meef-
ters is voortgebragt: en is dit Stuk gekomen uit het Ka-
binet van wylen de Heer Lormier, zynde hoog 31

,

breet 38 duimen. 1285 - o
Nota. Inde Catalogus van 9

t gem. Kabinet, hier

voor pag. 313 ö feq.ftaande, word dit Stuk ge-

vonden Num. 47. en is toen verkogt voor

ƒ 1225 - o
Een Kabinetftukje, of Landfchap op paneel, verbeel-

dende een Avondftond, door denzelven; op de voor-
grond ziet men een Man ruftende of leunende tegens

een Boom , en die in gefprek fchynt te zyn met een
zittende Vrouw : voorts eenige Beeftjes. Dit Stukje

is zeer fmeltende en fix getoetft, ook extra gloeijend

yan coloriet, hoog 15^, breet 18 duimen. 175 - o
Nn 5 7 Een
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7 Een klein Landfchapje op Joe£,zeer uitvoerig en ftout

getoetft, door Bouaewyns en Bout-, het fraaye Land-
fchap is van Boudewyns, en de Figauren af Beeldjes,

die het vercieren, zyn van Bout, en wel van zyn bef-

ten tyd ,
hoog i ïf , breet 14I duimen, 14-0

.8 Twee aardige en aangenaame Kabinetftukjes
, gefchii-

dert, op doek, door R. Brakenburg, van zyn befte

tyd en zeer uitvoerig; het een verbeeld een Gezelfchap
j

dat zig diverteert , en 't ander een School; zynde bei-

de ryk van Ordinantie en van het befte Coloriet; hoog

I3§, breet 17 duimen. 199 -

9 Een Landfchap op paneel, of Gezigt van een Heuvel,

daar de Reizigers afkomen in Rytuigen, aan de voet

van de hoogte ziet men een Beekje , door Momper -m
de Fiuweele Breugel , zynde een extra fraay Landfcha

dezer Meefteis, en eendelicaat Stuk; hoog 17, bre

28* duimen. 83 «

10 Een vrolyk Gezelfchap, door den ouden Breugel g
fchiidert op doek; zynde hoog 10, breet 14 duimen

12 -

ïi Een klein Stukje op doek, verbeeldende een oud Do
tor, fchryvende een Recept, door J. B. Bi/et, I100

rol, breet I2| duimen. 12 -

12 Twee fchoone bergachtige Landfchapjes, geftoffeer,

met aardige Beeldjes , zeer vernuftig getoetft , en extra

fraay gefchilderd op doek , door Brandt , in de fmaak

van Huisman van Mechelen ; zynde hoog 17, breet

duimen. 31-0
13 Een zittende Heeremiet byna van vooren te zien , met

een open Boek op zyn Knien leggende en leezende

met een Bril op de Neus ; hy fchynt in diepe overden-

king te zitten : dit Stukje is zeer uitvoerig, dun en be-

koorlyktxp paneel gefchilderd,door G. Dou;hoog lof,

breet 8 duimen. 46 - ó

14 Een Stukje op paneel, zeer delicaat gefchilderd, ver-

beeldende een Corps de Garde met Soldaaten op zyn

Spaans gekleedt, doorjf. Ie Duc; hoog lij, breet \6\

duimen. ' 150 - b

15 Een Stuk van een middelmatig formaat, door denzelven;

zynde een der aller fraaifte van dezen Meefter , ge-

fchildeit op paneel , cn verbeeldende insgelyks een

Corpi
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Corps de Garde: ter rechter zyde ziet men een Officier

met een Rotting in zyn hand, en luilterende met een
Spaanfche deftigheid na een jonge Vrouw, verzeld van
een Man die half gekleed is en met ontdekten hoofde

/laat, welke dien Officier geprefenteerd worden door
een Gryfaart, die Genade van hem fchynt te verzoe-

ken voor die jonge Vrouw, welke zwanger fchynt te

zyn, zekerlyk van hem, die aan haar rechter hand
ftaat : haare fchoonheid is zo treffende en haar weezen
zo droevig , dat 'er geen twyffel aan is , of zy verkrygt

de Gunft die zy verzoekt. De harmonie van dit Stuk,

de Kleeding en het Naakt, zyn zo bekoorlyk, als de
uitdrukking der Beelden natuurlyk is, hoog 18, breet

21 duimen. 295 - o
^6 Een overheerlyk Stuk der Bouwkunde, door Dirk van

Deelen, verbeeldende, een grooteKerk, half Gottifch

en half Modern , te zien van den ingang van een groot

Portaal; het rond verwulfzel van dit Gebouw maakt
het achterfte van dit Stuk uit; de uitvoerigheid is zeer

fraay zonder hard of ftyf te zyn; de lichten zyn zeer

kunftig en wel waargenomen , en maken een foort van
misleiding, zo dat het de Natuur évenaart: een groep
van diverfe Beeldjes op den voorgrond gefchikt, be-

hoeven niet te wyken, zoo in deugd als in uitvoerig-

heit van 't voorgemelde: en het fchynt dat Diepenbeek

of een ander Meejler, die de Beeldjes heeft gefchildert,

van intentie is geweeft om het Kindje Jezus in de Ar-
men van den ouden Simeon te verbeelden, hoog 23 ,

breet 35 duimen. 349 - o
17 Het Gezigt van een pragtig Paleis der Bouwkunde ,

door denzelven, gefchildert op paneel, geheel en al in

den aart en fmaak van den grooten Rubbens ;het fchynt

dat de Schilder een zondealing vermaak gehad heeft in

de uitvoering, wyl alles daar in zeer fraay is uitge-

werkt; fchynende het Gezigtpunt genomen te zyn van
den kant van een Tuin, die het achterfte van ditMeef-
terftuk uitmaakt: op den voorgrond ziet men Dames
en Heeren , die affcheid van eikanderen neemen; de
Beelden zyn aangenaam, en de Mode van dien tyd is

?er wonder nef in uitgevoerdt; hoog 253, breet yi dui»

mr\. 249 - o
18 Een
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18 Een zeer fraay Bouwkundig Stukje, verbeeldende ifiet

binnenfte van een Kapelletje, waar in men een Tombe
ziet ; zynde op paneel gefchildert , door denzelven ;

hoog 10, breet ui duimen. 15 - ó
19 Twee Landfchappen , waar van het eene verbeeld een

zeer fraay Rhyn-Gezigt.k op de Rivier ziet men een
groot aantal van Schuiten, beladen met Menfchen en
Koopmanfchappen; hetLandfchap daar van heeft vee-

Ie variatie van Gezigten, en is met Gebouwen voor-

zien , en geftoffeerdt met veele Beelden op diverfe

diftantien gefchikt: zynde voorts van een fchoone Or-
dinantie en zeer uitvoerig; het andere, een weergaa
hier van zynde, verheelt een Winter vermaak, en is

ïnsgelyks zeer helder en aangenaam in alle zyne deelen.

Deeze beide kapitaale Landfchappen zyn uitneemend
wel geconferveerd en op koper gefchildert , door Jan
Griffier , hoog 20, breet 24I duimen. 290 - o

20 Twee kleine Stukjes, zo fchoon als of die van Bega
waren; het eehe op paneel, verbeeld een Kiezetrekker

,

en 't ander, op doek, verbeeld een Chirurgyn, door

L. Gunda; hoogps, breet 7 duimen. 20-0
21 Een zeer aardig en bevallig Landfchapje op koper ,ver«

beeldende een Perfpectief van een Dorp en Zee-Ha-
ven, zynde geeftig en meefteragtig gefchildert en ge-

toetft, door PieUr Gyfen, hoog 7I , breet 9 duimen.

14 - 10

22 Een fchoon Stuk, gefchildert op doek, Verbeeldende

een Ham, Zeekreeft &c, door J. D. de Heem; hoog

30j, breet 43 duimen. 60 - o
23 Twee bergachtige Landfchappen, geftoffeerd metBeel-

den en Beeften , welker Landfchappen by uitftek

fchoon zyn. De Beelden zyn 'er zeer wel en geeftig

in getoetft en kragtig van kouleur: zynde beide op doek

gefchildert, door Huisman van Megchelen; hoog 23^
breet 2&§ duimen. 250 - o.

24 Twee diergelyke Landfchappen, door denzelven, zyn-
de in het eene verbeeld een Valke-Jagt: de Beelden

zyn 'er fraay in getekendt en van een fyne en geeftige

uitwerking ; zynde deze Stukken , ten aanzien der .

Landfchappen, niet minder dan de vorige, en mede
op doek gefchildert ;hoog 16 , bréet 3 ï | duimen* 30 - . o

25 Eea
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55 Ëen geftofFeerd Landfchap met Gebouwen, en op de
voorgrond ziet men een Rotz. Alles is uitneemend

fchoon, zeer uitvoerig en delicaat op paneel gefchil-

dert, door J. van der Heyden, en A. van de Velden;

zynde gekomen uit het Kabinet van de Heer Lormier ;

en hoog 12, breet 15! duimen, 195 - o
Nota. In de Catalogus van dat Kabinet, flaat dit

Stuk Num. 140. (Ziet hier voor pag. 322.) zyn-

de toen verkogt voor ƒ 210 - o
26 Een aardig Kabinet-ftukje in 't Ovaal , verbeeldende

Venus en Cupido, halverlyf, in een goede fmaak op
koper gefchilderd , door Korn. van Haarlem ;

hoog 3i >

breet 2| duimen. 15 - o
27 Een doode Haas en divers ander Wild ; zynde eert

fchoon Stuk, en op doek gefchilderd door M. de Hon-
dekoeter; hoog27§, breet 26 duimen. 22-0

28 Een Gezelfchap van Spanjaarden zittende te Rooken,
op doek gefchilderd, door Dirk Hals; hoog 11 , breet

14 duimen. 22-0
29 Twee fraaije Stukjes op doek, als van Brouwer, ver-

beeldende Gezelfchappen van Rookende Boeren, door

H. Heemskerk , hoog i23
T
, breet 15! duimen.

2(5 - O
30 Een zeer fchoon Stuk, verbeeldende de Vlugt na Ëgip-

te , door Karei du Jardin. Het is een bergagtig Land-
fchap, en op de voorgrondt ziet men Jofeph leunende-

op zyn Ezel: hy is verzeldt van Maria, die het Kindje

Jezus tot zig fchynfc te roepen, welke met een Lam-
metje fpeelt, waar by nog twee anderen gezien wor-
den: de Beelden en Beeften zyn 'er alle ftaande in

verbeeld in het midden van een klaare en aangenaam*
Rivier : verder ziet men een heldere en Zonagtige

Lugt; dit kapitaale Stuk, dat verwonderlyk is in allen

dëelen , is een der voortrefFelykften van deezen Meef-
ter, zynde op doek gefchildert;hoog 23 J, breet 18J dui-

men. . 280 - o
31 Een Landfchap verbeeldende een Weiland, door den»'

zeiven; in het midden ziet men een Herder zitten, van
agteren te zien , en ter rechter zyde een Koe die

graaft; ter flinker zyde eenige Schaapen en een Hond:
zynde alles zeer fchoon op paneel gefchildert,hoog 12,

breet J4J duimen. 179 - o
32 Eea
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32 Een boetvaardige St. Magdalena in een Grot, door Ëé*
nedetto Lutti, een ontwerp van een fchoone houding

van deeze Meefter; zynde hoog 132, breet io§ dut'

men. 19 - o
33 St. Pieter , door een Engel uit de Gevangenis verloft

wordende; een Bouwkundig Stuk op paneel, gefchil-

derd met alle kundigheid van een groot Meefter; de
kleine Beeldjes zyn 'er zo fraay in behandeld, als of

zé van Tintoret waaren, door de Lorme
;
hoog 19$/

breet 173 duimen. 10-10
34 Een Heilige Famielje met St. Elizabeth : zynde een

fchoon Stuk en op doek gcfchilderd , door Carh Ma-
ratti; hoog 9f , breet 8| duimen 61 - o

35 De Geboorte van de Maagd Maria : mede een fraay

Stuk op koper , en byna een weergaa van 't vorige ,

door denzelven ; zynde hoog 9^ , breet 8£ duimen.

48 - o
36 Een beragtig Landfchap, dat zeer aangenaam en fchoon

van dag en fchaduw is, gefchildert op doek door F.

Moucheron, en geftoffeert door A. van de Velde*, op
den voorgrond ziet men een Heer en Dame te Paard,

en een Jager te Voet met twee Honden; een weinig

verder ontdekt men eenige Beeldjes, waar van fommi-

ge Jagende verbeeld zy,n , voor dezelve ziet men Koe-
jen en Schaapen gaande door 't Water. Dit Stuk is ge-

komen uit het Kabinet van de Heer Wierman ; en is

hoog breet <io\ duimen. 98-0
Nota. In de Catalogus van dat Kabinet word dit

Stuk gevonden Num. 103. (ziet hier voor pag.

pag. 269. ) zynde toen verkogt voor ƒ 95 - o

37 Een Beleg van een verdedigende Stad, met het Gezicht
van een gedeelte der Armee die den aanval doed, en
die het voorfte deel van het Stuk beflaat, dat op doek

gefchildert, en van een fraaije uitvoering en ryke Or-
dinantie is, door van der Meulen\ zynde hoog 2i|,
breet 31 duimen. 80-0

38 Een fraay Pourtrait van een Dame , halver Lyf op
doek, door G* Netjeher. Schoon dit Pourtrait zeer uit-

voerig is, echter fchynt 'er een wonderbaarlyke vrye
manier in door te ftralen; de dag, fchaduwe en de
kouleuren zyn 'er kunftig in geplaaft; hoog 18 §, breet

15 duimen. 66 - o

39 Twee
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39 Twee kleine Landfchapjes, dun en aardig op paneel

gefchildert, door Eglon van der Neer ; hoog 10, breet

13J duimen. 66 - o
40 Een Schoenlapper in zyn Winkel, door Adr. van Of-

taade, zynde een Stuk zeer bekend door de Prent, die

men onder zyn Werk vind, en door hem zelfs geëtft

is; zynde her op doek gefchildert , en hoog 14^, breet

I2| duimen. 70-0
41 Een Land- en ftil Water-Gezicht , met diverfe Schee-

pen , voor een foort van Styger , beladen met Goede-
ren en Menfchen , door Adam Pynaaker; op de voor^
grond ziet men een Man flaande in \ Water, visfchen-

de met een Schepnet, en wat verder op eenige Schee-
pen die naderen : een Stuk op doek gefchilderd , zynde
van een zeer groote uitwerking, en wel geeonferveert:

€n is mede gekomen uit het Kabinet van de Heer
Wierman ; zynde hoog breet 22 duimen.

300 - o
Nota. In voorgemelde Catalogus van dat Kabinet,

flaat dit Stuk Num. 93. (ziet hier voor pag.

267^268.) en is toen verkogt voor ƒ 275 - o
42 De Befnydenis van den Zaligmaker. Een klein Stukje

op koper , zeer uitvoerig en net gefchilderd, door C.
de Pas-, hoog 5I, breet 4J duimen. 12 - 10

43 Een Heer by een Dametje van plaizier, zynde een
zeer bekoorlyk Bruinetje: na- het colation, waar van Ji*

de reft nog op de Tafel ftaat, fchynt Sinjeur eenige j\j j
vryheden met haar te willen neemen, die zy met op»
zet toelaat;, middelerwyl ontfutzelt de Dame hem zyn
Horologie, dat ze aan haar Oppafter fchynt over te

geven , die het op een behendige wyze en zonder
vreeze wegmoffelt: dit Stukje is zeer kragtig van kou-
leuren gefchilderd op koper , en de Effecten van de
Lichten zyn 'er zeer kundig in waargenomen, doos*

PaJamedes of A. Ie Duc; hoog 16, breet 21 duimen.

121 - a
44 Twee Battailles van Ruitery , gefchilderd op doek door

Querfurtb, en zynde hoog 20§, breet 29 duimen,

20-0
45 De Schaaking der Sabynen , door JuJio Romano. Een

Stuk op paneel, van een ryke Ordinantie: fchoon de
Beel-
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Beelden veelvuldig zyn , gelyk in zulk een onderwerp
vereifcht wordt , is 'er echter alles naauwkeurig ia

waargenomen, en de Bouwkunde is zeer fraay en uit-

voerig, hoog 17, breet 24 duimen. 70-0
46 Een zeer fchoon en kapitaal Landfchap, door P. P.

Rubbens , dat te gelyk den roem van dees grooten

Meefter deed blyken: op den Voorgrond van dit Stuk

ziet men een Kar, belaaden met allerhande Groentens,
en getrokken door een Paard dat door een Boer geleidt

wordt; op de tweede grond omtrent in 't midden, een
groote troep Beeften , zoo Koeyen als Schaapen , ge-
dreven door een Boer op een Ezel, en door een Boe-
rin op een Paard zittende : ter rechter zyde eenige

Beelden zo Mannen als Vrouwen, als ook Zwynen en
Boere wooningen: dit Stuk is op paneel gefchilderdt

,

en gekomen uit de vermaarde Gallerye van wylen den
Cardinaal Valenti; zynde hoog 23, breet 33

J

duimen.

200 - o
Nota. In de Catalogus van die Galtoey word dit

Stuk gevonden Num. 16. (Ziet hier voor pag.

292.) zynde toen verkogt Voor ƒ 195 - o
47 Een extra fraay Stuk op paneel, door P. P. Rubbens,

de Fluvjeele Breugel en Snyers , verbeeldende , een

Landfchap of Tuyngezigt ,
gefchildert door genoemde

Breugel, waar van het Onderwerp is, den Heiland by
Martha en Maria , in het tydpunót daar hy Martha ten-

antwoord geeft: dat Maria bet befie deel heeft verko-

ren, dat haar niet ontnomen zal worden: dit tydpunct

is 'er zo juin: in verbeeld, dat de Aanfchouwers dee-

ze woorden inderdaad fchynen te hooien, zoo naauw-
keurig is 'er de Actie der Beelden in geobferveert : het

coloriet,de teekening en de uitdrukking dezer Beelden,

kunnen tot getuige (trekken , van den Lof die men da-

gelyks nog aan den groten Rubbens geeft: het dood en
levendig Wildt dat 'er in gezien wordt is van Sney-

ers: de Gebouwen en Tuinen die het Stuk Jvercieren

geeven insgelyks den Roem van Breugel te kenuen,
die men zeggen kan dat zich zelve hier in overtroffen

hebbe , en alles is omtrent de uitvoerigheit van dit

Stuk even fraay; zynde hoog 24I, breet 41 1 duimen.

580 - o

48 Eea.
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^48 Een fraay oud Mans-Hoofd , op doek gefchilderd , door
Rembrandt; hoog 272, breet 2i§ duimen. 196 - o

49 Lucretia, zich zelve doorfteekende met een Ponjard,
op koper gefchilderd , door H. Rottenhamer

; hoog 61 9
breet 3I duimen. 160 - o

50 Een dito Stukje op koper, verbeeldende een terugkomt!

uit Egipte, zynde extra fraay van coloriet, bevallig

en zeer uitvoerig, door denzelven. 128 - o
Nota. Dit fraaije Stukje is voorzien met een Lyfl

van Lapis Lazuli.

51 De Aanbidding der Herders, een zeer fchoon Stukje,'

op koper gefchilderd 9 door denzelven; hoog 13I, breet

lof duimen. 91 - o
52 De Maagd Maria en het Kindje Jezus : een zeer gees-

tig klein Stukje in 't ovaal op koper , zynde dit mede
door Rottenhamer , of in de manier van denzelve\ en
is hoog 5, breet 4J duimen. 22-0

53 Een klein Stukje in Miniatuur, door Ro-*\

falba; hoog 3, breet 2J duimen. ï

54 Een dito , iets kleinder , door dezelve ,[
hoog 2-J, breet i| duimen. J

55 Een Stuk met Bloemen , gefchilderd door Pater Ze-
gers ; Men ziet voor eerft Loofwerk vercierd met Bloe-

men , die zeer delicaat gefchildert en zeer natuurlyk

verbeeld zyn : in 't midden van dit Loofwerk is befloo-

ten een klein vierkant Stukje, in 't Graauw gefchil-

derd door den vermaarden A. van Dyk, en verbeel-

dende de H. Maagd met het Kindje Jezus in een Glo-
rie , (taande op een Aard-Globe , verzeld met twee
Muficeerende Engeltjes: dit klein Stukje is zeer deli-

caat gefchilderd , en bekend door het Prentje , gegra-

veerd door P. de Ballius. Het Stuk in zyn geheel is

hoog 37, breet 26 duimen ; zynde bet kleine Middel*

Jlukje hoog 16, breet 13 duimen. 150 - o
56 Een Boere Serenade , beftaande in eene Lier en ee-

ne Fluit , door Jan Steen. Een jonge Dame in 't

zwart gekleed met een geele Onderrok , fchynt die

Muziek met vermaak aan te horen; Een andere Vrouw
in haar Nachtgewaad prefenteert een Glas Wyn aan

den Muzikant ;Deeze beide Perfonen ftaan op de Stoep

van haar Huis; En een Kindt zit met zyn Trommel in

de hand, terwyl een wit en ros gevlakt Hondje door

O zya
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zyn deftige houding fchynt deel in dit feeft te neemen:
zynde dit een extra fchoon Stuk van deezen Meefter,

op paneel,'zn dat hy met vermaak fchynt gefchilderd te

hebben, en waar in hy noch voor Metzu, nog voor
Mieris behoeft te wyken, ten aanzien van het delicaa-

te en de Meefteragtige toetzen. Het Gezigt verbeeld

een klein Steedie, en de Kerktooren ziet men in 't ver-

fchiet, dat met een fchoone Horizond eindigt gelyk

. «en door de Zon befcheenen Avondftond, hoog 18,
breet I2| duimen. 345 - o

57 De Fiere Pinxterbloem, zingende voor de Deur van
een Huis , waar in men eene Vrouw ziet zitten , en

de Man, die over de deur legt, laat door een klein

Kind iets aan de Zangers geeven. Het Stuk is op pa-

neel ,
geeftig van Ordinantie en wel gefchilderd, door

denzelven ; zynde ook gekomen uit het voorgemelde
Kabinet van den Heer Wierman; en is hoog 13 , breet

11 duimen. 41 - o
Nota. In de Catalogus van dat Kabinet ftaat dit

Stukje Num. 47. {ziet bier voor pag. 260.) zyn-

de toen verkogt voor ƒ 31 - o

38 Een Gezigt van een Boere Buitenhuis , geftoffeerd met
een groot getal Beelden , die zich diverteeren met Ee-

ten, Drinken, Zingen en Speelen: bekend onder de
benaaming zoo de Onde Zongen, zeo Piepen de Jongen.
zynde op doek , zeer geeftig van Ordinantie en krag-

tig gepenceeld, door denzelven; komende insgelyks

uit het Kabinet van de Heer Wierman ; en is hoog 40J

,

breet 36 duimen. 160 - o
Nota. In de opgemelde Catalogus daar van , word

dit Stuk gevonden Num. 43. {ziet bier voor pag.

260.) en is toen verkogt voor f 150 - o

59 Een Boere Bruidegom en Bruid , gaande naar een Her-
berg, waar in, en waar voor men een groote menigte
Volks ziet in allerlei Actiën

, betrekkelyk op deze om-
ftandigheit, door denzelven; dit is een kapitaal Stuk

op doek , waar in alles zeer geeftig en op een comique
manier verbeeldt is , en ook niet minder verwonder-
Jyk omtrent de Caraéers en Ordinantie; zynde ook uit

het Kabinet van bovengemelde Heer Wierman" geko-

men, hoog 31I, breet 41 J duimen. 100 - o
Nota. In gemelde Catalogus ftaat dit Stuk Num.

41.
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41. {Ziet bier voor pag. 259.) en daar blykt , H
zelve toen verkogt is voor ƒ 180 - o

60 Een delicaat Landlchap gefchilderd op paneel, verbeel-»

dende een Rotz en door den zeiven ziet men onder en
boven zeer fraaije L^ndfchappen met alles wat de na-
tuur het aangenaamfte kan voortbrengen

? zoo ten aan-
zien der Figuuren, als van Boomen, Planten , &c.,
door R. Xavery; hoog 14, breet 11 duimen. 14 - 10

61 Twee aardige Zeetjes op paneel, door A. Stonk; zyn-
de geftoffeerd met diverfe foorten van Scheepen op
verfcheiden manier, als fommige Zeilende, en ande-
ren Geankerdt leggende , en de Figuuren zyn 'er zeer

geeftig in getoetft, hoog 15J, breet 16} duimen.

63 - o
62 Een Stukje verbeeldende een Nacht, gefchilderdt op

paneel, door A. Schouman, en gekomen uit het Kabi-
net van den Heer Lormier; zynde hoog g|, breet 7J,
duimen. 50-0
Nota. In de Catalogus van dat Kabinet flaat dit

Stukje Num. 261. (ziet bier voor pag. 331.)
zynde toen verkogt voor ƒ 85 - o

63 Twee geeftige Stukjes op paneel , door van der Sluys%

het een verbeeld eenige Soldaaten en een oud Man,
fpeelende met de Kaart, en het ander ,twee dronke Boe-
ren; hoog pi, breet 1 2 duimen. 38-0

64-68 De Vyf Zinnen , zynde vyf zeer fraaije Stukjes en
weergaatjes , gefchilderd op paneelen , door David Te-
niers ; dezelve zyn met de uitterfte netheid en delica-

tefle gefchilderd, en ieder is hoog 8i , breet 6| duimen.

550 - o
69 De Alliantie of Verëeniging van Bacchus enCeres,

zonder welken Venus kwynt; de Liefde is het eind-

oogmerk van deeze Verëeniging; het Stukje is in 'c

ovaal en zeer uitvoerig op koper gefchildert,door Joa-
chim Uitteivaal; hoog 4, breet 3I duimen. 50 - o

70 Een Vlaamfch Gezelfchap, of vrolyk Colation, ver-
zeld van Muziek : een Heer fchynt uitneemend verheft

op een fchoone die op zyn knien zit , en die door
de vreugdt ingenomen en door Bacchus vrymoedig ge-

maakt is; het Stuk is gefchilderd op paneel, door Ucb-

tervelt , is fraay in couleuren, beftaande in vier Beel-

Oo s den,
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den, en zo fchoon als van Metzu; zynde hoog 19 9

breet 17J duimen. 85-0
71 Een Biddende Petrus, zynde een zeer fchoon Stuk,

op doek gefchilderdt , door van der Vliet -, hoog 25,
breet ioj duimen» 120 - o

72 Een klein Zeetje, op paneel, door IV. van de Velde-,

hoog 9J, breet 12J duimen. 20 - 10

73 Een Valken-Jagt , door Philip Wouwerman , zynde een

Stuk op paneel, zeer fraay, zuiver en wel geconfer-

veerd, en van een ryke Ordinantie: alles is zeer deli-

caat, en, in de befte tyd van dezen Meefter, uit-

voerig gefchildert: het zelve is mede gekomen uit het

Kabinet van de Heer Lormier; en is hoog iS§, breet

25 duimen. 1145 - o
Nota. In de Catalogus van y

t zelve Kabinet komt
dit Stuk voor op Num. 324. (ziet hier voor pag.

335.) alwaar hlykt het zelve toen verkogt is

voor ƒ 900 - o

74 Een Zee, op paneel, door J. B. Weninx; zynde een

klein Stukje, dat op zyn delikaatfte is uitgevoerd en

warm van coloriet en van de fchoonfte houding ; het

is waarfchynelyk een Gezigt van Napels ; de Oever
der Zee is verdert met een prachtig Paleis ; en in 't

verfchiet zyn Scheepen zeilende voor wind; en op de
tweede grond een Zee-Haven, geftoffeerd met zeer

veele kleine Beeldjes , waar van de voorfte fchynen
wederom te keeren naar 't Paleis : dit Stuk is hoog 11,

breet 9 duimen. 60-0
75 Een Stuk op doek; verbeeldende diverfe Gebouwen in

den Italiaanfchen fmaak; in het eene ziet men eenMan
die een Trap afkomt, terwyl een belaade Ezel benee-

den uit het huis gaat. Voor deze Gebouwen ziet men
twee Vrouwen , waar van de eene ftaat en de andere

op haare Knien legt, bezig zynde met Linnen te was-
fchen by een Put : de Gebouwen zyn van Thomas Wyk
en de Beelden door Ph. Womverman : alles is voor-
treflTelyk geconferveerd , en zeer delicaat en uitvoerig

gefchilderd, hoog 16, breet i^duimen. 70-0
76 Een Goden-Maaltyd : zynde een Ontwerp op doek, van

een fchoone compofitie, en Meefterlyk behandeld door
Wilmans; hoog 13!, breet 25J duimen. 25-0

77 Eeo
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77 Een fraay en aangenaam Stuk op paneel , verbeeldende

het geval van Coronis , door Minerva in een Kraay
veranderd, om haar te onttrekken aan de vervolging

van Neptunes. Het Onderwerp is vertoond in een
Landfchap aan Zee geleegen , door H. Swaanevelt ;

hoog 13^ , breet 20f duimen. . 67 - o
78 Een zeer fraay Landfchapje, behandeld met veel fmaak

en Kunftig gefchilderd op paneel, door een onbekende

Meejïer; zynde hoog 4I, breet 8 duimen. 12 ~ o
79 De Emausgangers , halver lyf, te zien ten tyde van 't

breeken des Broods, zynde een model op paneel , zeen

fraay en meefteragtig gefchilderd, door, of in de ma-
nier van A. van Dyk\ zynde hoog 8 , breet 1 1 duimen.

40-
80 Rebecca geevende Eliëzer, den Knecht van Abraham

te drinken: het Stuk is op paneel gefchilderd, en ge-

merkt met deeze Letters HNF. De kleine Beeldjes zyn
zeer aardig uitgevoerd, en zeer kunftig en delicaat, zo
wel als de Beeften; hoog 14, breet 20 duimen.

20-0
:8l De Berg Parnasfus, op wiens toppunt Apollo zit, vei>

zeldt van de negen Muzen ; een aangenaam Stukje, vol
zwier, en gefchilderd op paneel , in den fmaak van van
Baaien en van Breugcl; zynde -hoog 13 , breet 17J dui-

men. 21 - o
82 Twee Pourtraitjes in 't ovaal, zynde een Man en een

Vrouw, op koper gefchilderd , hoog cy, breet 5 dui-

men. 29-0
83 Twee dito ovaale Pourtraitjes , zynde 't een van een

Officier, op koper-, en is hoog 5 , breet 7! duimen; en

't ander van een oud Man, op paneel: weezende hoog

9, breet 6\ duimen. 20-0
NB. Deeze 4 bovegemetde Pourtraitjes zyn zeer uitvoe-

rig en fraay behandeldt , door een braaf Meefter, en

verdienende de attentie der Liefhebbers.

84 Vier onftuimige Zeetjes in kleine ovaaltjes , door dito

Meefler als voren , op paneel, verdeeld in eene Lyft ;

dit Stuk is hoog 8J , breet 1 3 duimen. 10-0

Oo 3 CA*,
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Rfagelaaten door de Heer Ifaac Hermanfen. Verkogt den

4. Maart 1767. te Middelburg in Zeelandt.

Jn Vonden, Schellingen en Grooten, welke hier overge-

bragt zyn in Hollands Geld.

I TT\E Vier Getyden des Jaars ,
zynde de Vier Luft-

JL/ huizen van Zyne Hoogh. Willem den Eerjïe

,

Prince van Oranje en Nasfau , welkers Pourtrait of

Beeltenisfe zich ook in ieder Stuk vertoont, zeer ryk

van Ordinantie en extra uitvoerig in couleuren gefchil-

dert op paneelen, door Adriaan van der Venne; zynde
van zyn allerhelle werk en geteekent 1Ó20. en 1623.
<vo!gdns de Middelburgse Maat ; ieder Stuk hoog 29^

,

breet 45-2 duimen. 150 - 0-0
2- Een Chalus-bende, in't Graauw gefchildert, door den-

zeiven, op doek', hoog 25^, breet 31 duimen.

10 - 16 - 8

3 Een ovaal Stuk, verbeeldende de Komft van de Her-
ders om het Kind Jezus te zien ; regt in de manier van

P.P. Rubbens , op paneel; hoog 14*, breet 19 duimen.

76-10-8
4 Het Avondmaal Chrifti met de Jongeren te Emmahus,

in de manier van denzelven, op paneel; hoog 35, breet

40 duimen. 34 - 10-8
5 Een Stuk, verbeeldende Samfon en Delila,met de Phi-

liftynen in 't verfchiet ; in de manier van denzelven,

opdoek; hoog 19, breet 70 duimen. 34 - 10 - 8

6 Twee dito Hiftorie-Stukjes, zynde een, de Samari-

taanfche Vrouw met Chriftus ; en 't ander, hetAvond-
. maal te Emmahus ; ook in de manier van denzelven , op
koper-, hoog p|, breet 1-3J duimen. 22 - 4-8

7 Vyf Buiten 7
s Huis, zynde de Vyf Zinnen, zeer grap-

pig, door David Teniers
, op paneel; hoog 10^, breet

8J duimen. 42 - 0-8
8 Een Gezelfchap met een Goeder Gelukzegfter, door

den*
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denzelven , op paneel ; hoog 7J , breet pj duimen.

45 * 0-8
9 Een Landfchap meteen Waterval , dooi denzelven; op

Joe&
;
hoog 40, breet 32I duimen. 17 - 8-0

ïo Een Stukje met twee Boertjes , door denzelven
, op

do£&; hoog iö§, breet 8j duimen. 10 - 4-8
11 Een zeer fïaay Landfchap met drie Paarden en een

Man , door A. Kuyp , op paneel; hoog 1 8 , breet 2 1 £ </mz-m 52 - 10 - 8
12 Een dito fraay Landfchapje met Schaapen , Koeyen en

Ezels, door denzelven, op doek; hoog 32, breet 40
duimen. 30 - 0-8

13 Een dito Landfchapje met Koeytjes , door denzelven ,

op paneel; hoog 13, breet i6| duimen. 15 - 12 - O
14 Een kapitaal Landfchap met Koeyen, Schaapen, Ezels

en een wit Paard daar een Vrouwtje op zit, door Ni-
colaas van Berghem , op paneel; hoog 29, breet 42 dui-

men. 37-10-8
15 Een dito Landfchap met Paarden ,

Schaapen , Ezels en

Varkens, in de manier van denzelven, op paneel; hoog

23, breet 33 duimen. 19-4-8
ï<5 Een Stukje , verbeeldende de Wyzen'

uit het Ooften , brengende Gefchenken ,

door Sebafliaan Frank, op koper; hoog
12, breet 9! duimen.

IJ Een dito weergaa, zynde de Bruiloft te

Cana'an , door denzelven , op koper : zyn-
de hoog en breet als voren.

ï8 Een Stukje , verbeeldende het Laafte Oordeel , zeer

uitvoerig en kapitaal , door den Fluweelcn Breugel, op
paneel; hoog 25, breet 19 duimen. 21 - 12 - 8

19 Maria met het Kindje, en Seraphyntjes in de Lugt,

dooi A.Coreggio, op doek; hoog 102, breet 8§ duimen»

13 - 4-o
20 Perrus met den Engel in een Landfchapje, door D. V»

L. Court , op koper; hoog 6, breet 7 'duimen.

10 - 4-8
21 Een fraaije Zee-Haven met Visfchers, door A. IVil-

laarts, van zyn befte foort, op doek; hoog 39, breet

53 duimen. , 36 - o - 8

22 Een Stuk met een Haan en Hoenders / in een. Land-

Oo 4 .
fchapj
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fchap, door M. Hondekoeter, op doek; hoog 44, breet

32J duimen. 34-10-8
23 Een dito met Honden en een Hart, door een goedMees*

ter, opdoek; hoog 42, breet 65 duimen.

17 - 8-8
24 Twee Landfchapjes met doodt Wildt en een Hond ,

door Verwilt: een op doek, en een op paneel; hoog

lof, breet ni duimen. 11 - 8-8
25 Een fraay Stukje, verbeeldende een Stroopery in een

plaifant Landfchapje, door£). Valkenburg, op paneel',

hoog 81 , breet 10J duimen. 28-10-8
16 Een Landfchapje met drie Paarden , door P. Wouwer*

man, op paneel; hoog breet 16* duimen.

13-4-8
27 Een Landfchapje , genaamt het Houthakkertje, na, of

in de manier van Breugel, op paneel; hoog lij , breet

16J duimen. 13 - 4-8
28 Twee dito's met Tabakrookertjes , door ikf. Heemskerk,

op Joefc; hoog 22, breet 16 duimen. 30 - 0-8
29 Twee dito Gezelfchapjes, door J. de Weth, op pa-

neel; hoog 8~, breet 8 duimen. 17 - 8-8
30 Mars en Venus in een Landfchap5

, door een goedMees~
ter, op doek; hoog 2g\ , breet 24! duimen.

12 - 0-0
31 Een dito , zynde Loth met zyn Dogters, mede door -

een braaf Meefter , op paneel; hoog i8| , breet 25 dui-

men. 15-0-8
32 Twee dito's met Koeytjes &c, zynde een van B. Wol-

fert, en 't ander van J. Wiardi , op paneelen; hoog

J4§, breet 19J duimen. 15 - 0-8

sawa?
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CATALOGUS van SCHILDERYEN,

By een verzameld door een voornaam Liefhebber; (zyn-

de, zo men zegt, den Heer Capello,)

Verkogt den 6. May 1767. binnen Amfterdam.

NB. De Schilderyen zyn alle gemeten binnen de Lyften met

de Amflerdamfcbe voetmaat van 1 1 duimen in de voet,

1 TH^EN Italiaanfch Landfchap met Gebouwen, met
Ï^j een daar voor leggende fteene Brug over een

Rivier , waar over een koppel Beeften gaan, als Os-
fen, Schaapen, Bokken, Ezels, &c, benevens drie

daar by zynde Vee-Hoeders; extra fraay en Zonach-
tig gelchildert , door Jan Asfelyn anders Krabbetje

, op
paneel; hoog 18 J, breet 25 duimen. 70-0

2 Een Stuk , verbeeldende een kapitaal Gemeubileert

Vertrek, waar in een Bruidt en Bruidegom door de
Speelgenoten worden ontkleet, met verder Gezelfchap

daar by ; zynde een extra ryke Ordinantie, overheer-

lyk geteekent, krachtig en helder , wegens ligt en bruin,

gefchildert door Basfun, op doek; hoog 40, breet 55
duimen. 15$ - o

3 Een Stormtje , waar in men ziet het aan {lukken ftoo-

ten van een Schip tegens de Klippen , en daar de Equi-

page zich zoekt te redden; (verbeeldende, de Schip~

breuk van Paulus;^) fraay en helder aangaande het co-
loriet, door Ludolph Bakhuyfen, op paneel; hoog 9,
breet 12 duimen. .52-0

4 Een bergagtig Landfchap, op welkers voorgrond men
ziet twee ruftende Beelden ; en ter linker zyde, op de
tweede grond , een Vrouw te Paard, omdngelt van een
groep Beeften, als Osfen, Schaapen en Bokken, en te

gelyk in gefprek zynde met een Veehoeder die haar aan-

bied Water te drinken, waar agter op de derde grond
eenige brokkelagtige Gebergtens, geleegen aan een Ri-

viertje; als mede ter regter zyde het afkomen van een
Oo 5 Man
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Man te Paardt, en het opgaan van een' Bokkehoedef
met zyn omhebbent Vee ; verders het verfchiet hoog
en bergagtig; zynde dit een fraaye Ordinantie en deli-

caat gefchildert, door Nicolaas Berchem, op paneel ;

fooog 26 , breet 33 duimen. 450 - o
5 Een Boere Binnen-vertrek, met een Gezelfchap van
Vyf, zoo Mans- als Vrouwe-Beeldjes , door Kornelis

Bega, op paneel-, hoog; 15, breet 11 duimen.

14-0
6 Een fraaije Kerk, zynde een Kaarsligt, ryk van kloe-

ke ftoffagie en Kerkornamenten, door Bleek; (komen-
de dit Stuk zeer na by in kunft en kragt van Nnm. 4L
©p deze Catalogus, door de POrme) op paneel; hoog

32, breet 41 duimen. ' 161 - o
j Een zittende Paulus, halver lyf, houdende met zyne

beide handen een Zwaardt , meefterlyk behandelt, door

Ferdinand Bol , op doek; hoog 44, breet 33 duimen.

10 - o
S Een extra fraay Landfchap, gloeijend en kragtig gefchil-

dert met fraaije ftoffagie , door Jan Both , op doek ;

ïioog 27, breet 33 duimen. 100 - o
9 Een dito fraay bergagtig Landfchap , mede fraay ge-

ftoffeert, door denzelven, opdoek; hoog 23! , breet

16I duimen. 31 - 10
ïo Een Landfchap , waar in een Water , aan welker Oe-

ver de Heere Chriftus , in een Schip zynde met zyne
Pifci pelen, daar uit Predikt voor de Schaare; zynde
een ryke Ordinantie, delicaat en extra uitvoerig ge-

fchildert, door de Fluweele Breugel, op koper; hoog
io£ , breet 14 duimen. 282 - o

*J Een extra fraay Rivier-Gezigt, aan welker regter zyde
men ziet een verheevenheid en daar op ftaande Moo-
len , met daar by leggende Vaartuigen , waar omtrent

verfchyden Lieden beezig zyn om dezelve te laaden ;

cn ter linker zyde, een weinig opwaarts, het Gezigt

van een Gehugt of Dorp , mede met zyn om en by-
leggende Vaartuigen en Moolens , als mede een fraay

verfchiet, zynde dit Stuk van een fraaije Verkiezing en
Ordinantie, door denzelven, op paneel; hoog 17J, breet

24 duimen. 200 - o

Eï Een Stukje, verbeeldende het Pourtraitje van eenCom-
plimen-
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plimenteur , halver lyf , door Adriaan Brouwer, op
paneel^ hoog 4^, breet 3J duimen. 7 - o

13 Een extra fraay Kerkje, met nette en uitvoerige (tot-

fagie en Kerkornamenten , helder en natuurlyk , door

Dirk vanDeelen, op koper-, hoog 8, breet 11 duimen.

5- - o
14 Een Pourtraitje van een deftig Jongeling met een Hoedt

met Pluimen op het Hooft, en gratieus van houding,

door GerardDou, (bekent uit 't Kabinet van wyien
de Heer Lormier^) op paneel-, hoog 7, breet 6 duimen.

255 - o
Nota. By de Verkoping van 't gemelde Kabinet

wierd dit Stukje , als hier voot pag. 317. Num.
66 te zien is , verkogt voor ƒ 400 - o

En na dato is 't zelve, gelyk mede hier voor pag.

357. Num. 11. is te zien, verkogt voor ƒ312 - o
15 Een Maria in een leggende houding , hebbende het Kind-

je Jefus voor haar, dat met eenige Kersfen, die hem
van agterwaarts door Jozeph worden toegehouden

,

fpeelende is: zeer delicaat en uitvoerig gelchildert als

van den Ridder van der Werf, door 3 oan Franpois Dou-
ve, op paneel; hoog ió|, breet ig| duimen. 150 - o

16 Een ander, verbeeldende een Boetvaardige MariaMag-
- dalena, op de Wolke neder knielende, mede extra uit-

voerig en in de voorgaande fmaak, door denzelven ,

op paneel-, hoog 17, breet 13! duimen. ico - o
17 Een extra fraaije Ordinantie van tien Beelden, als in

een Corps de Guarde: men ziet op de eerfte grond in
* h midden des Stuks , een {taande Officier in een def-

tige houding , terwyl ter regter zyde een groep van
vier Perfonagien , zo Mans als Vrouwen, zich onder-

houden in een galante Converfatie,als meede ter linker

zyde in het tweede Vertrek een Gezelfchap van vyf
Oiljcieren , zich amufeerende met fpeelen &c. alles

dun en delicaat gefchildert, door Le Ducq, op doek;

hoog 40, breet 34 duimen. 130 - o
18 Een Stukje , verbeeldende een Jonge die een Jonge Kat

by de Poot houdt en met de andere handt in het Oor
knypt, terwyl een Meisje daar by ftaande mede beezig is

dezelve in de Staart te knypen, en houdende in de ande-

re hand een Vogel-Kooitje; zynde een grappige Ordi-

nantie
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nantie en fraay gefchildert, door Kornelis Du/art, op
doek

;
hoog 2

1
, breet g\ duimen,, 86-0

19 Een heerlyk en kapitaal Stuk , door AntJwny van Dyk

,

verbeeldende het Pourtrait van deezen grooten Mees-
ter, zynde eenKnieftuk, zittende op een Stoel in 't

profiel te zien
,
draijende zyn Hoofdt op een gratieufe

wyze over zyn linker fchouder, terwyl hy beezig ia

zyn Luyt te traóteeren : werdende door een Jongeling,

die agter een Tafel ftaat ter regter zyde (het welk de

Zoon van zyn Roemruchte Meefter, P. P. Rubhens

is;) geaccompagneert op de Dwarsfluit; het is niet wel
mogelyk te befchryven de groote Kunft en werking der

Hartstogten , als meede de fchoone omtrek en manier

van fchilderen van dit Stuk, zynde op doek; hoog 44,
breet 36 duimen. 1700 - o

20 Een fraay Arkadifch Landfchap, met fraaije Itoffagie

als van G.de Lairesfe, in de manier van Pouffyn ge*-

fchildert, door Johannes Glauber, op doeh\ hoog 32,
breet 43 duimen. 14 - o

21 Een extra fraay bergagtig Land- en Rhyn«Gezicht,Ryk
van ftoffagie en agrementen, zoo van Beeldjes, Ge-
bouwen, Gehugten, als op- en neder vaarende Vaar-

tuigen; delicaat en uitvoerig Gefchildert , door Jan
Griffier, van zyn allerbefte tydt, op koper \

hoog 15,
breet 19 duimen. 360 - O

£2 Een dito Rhyn-Gezichtje , in dezelfde 1

fmaak, als meede uitvoerig en net behan- !

delt, door denzelven 9 op doek, hoog 9J

,

breet 13 duimen.. \, 30 - O*

23 Een dito met bouwvallige Gebouwen , zyn-
de een weergaa tot het voorgaande, door
denzelven\ en hoogm breet afs't zelve.

24 Een fraay en plaifent Landfchap en Water-"]

Gezicht, fris en helder in zyn couleuren, |

door Jan van Goyen, op paneel-, hoog 14,
breet 19 duimen. ' L 70

25 Een dito
, zynde een weergaa van 't vori-

ge , door denzelven , op paneel; en boog en

breet als V zelve.

26 Een Landfchap , met de Hiftorie van St. Jan , als Doo*
pende de Heere Chriftus in den Toxdaan, door Korne-

lis

J
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fis van Haarlem, op paneel', hoog 21, breet 22 dui-

men. 18-0
•7 Een fraay en plaifant Landfchap , door Jan Hakken ,

enrykelyk geftoffeert met mooije ftoffage,door J.Lin*
gelbacb, op doek , hoog 32, breet 48 duimen,

71-0
>8 Een vrolyke Mufikant, houdende, in zyn linker Hand

een Luyt x .en in zyn regter een Roemer Wyn om
hoog, als goede cier makende; geeftig en meefterlyk

gefchildert, door Frans Hals, op doek; hoog 35, breei

30 duimen. 58-0
ip Een Tafel waar Qp ftaat een Fles met Bloemen, als

mede een Kom (of zogenaamde Klapmutz) metVrug-
ten, zoo Aard- als Boom- en Zee-Vrugten; verders

Vlinders, Kapellen en ander klein Gediertens, dooc

Jan David de Heem ; zynde een kapitaale Ordinantie,

en wegens fchikking, ligt en bruin en fchildering zoo
goet als van hem bekent kan weezen , op doek ; hoog
28 , breet 25-1 duimen. . 320-0

30 Een Binnevertrek, waar in een Praktizyn of Doötor
in de Rechten zit aan een Tafel, met de daar op leg-

gende documenten, en die tevens van een Vrouwe-
Beeldje, in een byzondere dog gratieufe Kleeding een
Papier toegereikt werdt, en aan haar regter Arm een
hangend Korfje heeft; zynde een gracelyke Ordinantie,

Meefterlyk en uitvoerig gefchildert, door van Herp ,

op paneel; hoog 22, breet 16 duimen. 179 - o
31 Een dito Vertrek, verbeeldende een Pêre de Famielje,

zittende aan een Tafel, toebereid met Spys en Drank,
als mede de daar by ftaande Huisvrouw en twee Kin-
deren, als in Gebeeden zynde om het voorgenoemde
te genieten : een fraaije Ordinantie en Meefterlyk be-

handelt, door denzelven, op paneel; hoog 16, breet

19 duimen. 188 - o
32 Een dito weergaa , zynde een Ordinantie van vier

Beeldjes zoo oude als jonge, goede cier maakende met
Eeten, Drinken en Galantifeeren; kragtig .en conleu-

rig gefchildert, door denzelven; op paneel ;hoog en breet

ais 't vorige. 31-10
33 Een Binne Stads-Gezigt van een Kerk, geleegen in Bra-

bant, dun, eel en uitvoerig gefchildert, en niet min-

der natuerlyk, door Jan van der Heyden, met ryker

ftof-
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ftoffage , door A. van de Velde: zynde in alles zo fchocm

en kunllig, als men ooit zien kan ,op paneel ;hoog 15,

breet 152 duimen. 700 - o

34 Een extra fraay Bofchagtig Landfchap, in welker mid-

den men ziet een Botie Wooning, als meede ter lin-

ker zyde; en daar tegens over aan de rechter zyde,

een fraay verfchiet en verdere ftoffage, zeer natuurlyk

en fraay, door Hobbema, op doek', hoog 44, breet 48

duimen.
" 604 - ó

3J Een kapitaal Landfchap met Pauwen, Haan, Hennen

en Watervoogels, en andere Ornamenten, zynde een

Fraaije Ordinantie en natuurlyk gefchildert, door Mei-

chior de tiondekoeter . op doek; hoog 40, breet 55 dui-

men. 196 - c

36 Een dito met dood Wildt , als een leggende Haas,

Phayfant en ander klein Gevogelte, met Jagt Ornamen-

ten en een fraay verfchiet, door denzelven y op doek ;

hoog 40 , breet 34 duimen. 45-0
37 Een Kwakzalver , die op zyn Guitar fpeelt, terwyi

een Hansworft of Potzemaaker, agter een fcherm van

daan komt om volk te werven: zeer eel, uitvoerig en

dun gefchildert, door Karei du Jardyn, op doek;hoog

14I, breet 11 duimen. 278 -• p
38 Een fraay Landfchap, geordineert met de Hiflorie daar

Mercurius Argus, die in een llaapende Actie legt, het^

Hoofdt af klieft , en tellens Jo. verloft ; met verder

Hoornvee daar by, door Jacques Jordaans, van zyn
allerhelle tydt, op doek; hoog 52, breet 71 duimen.

102 -

39 Een fraay en uitvoerig Landfchap, door AlexanderKee-

rjngbSj geftoffeert met kloeke Beeldjes, door Kornelis

Portenburg, verbeeldende de Hiflorie vanjupiter, wel-

ke in de gedaante van Diana by-Califto komt, meede
net en uitvoerig, op paneel; hoog 243, breet 22 duimen.

21 - c

40 Een kapitaal Kunft-ftuk, verbeeldende, (in klein lee-

ven) Job op de Mifthoop, werdende van beide zeiden

bezogt , door de heet- en kout-Blaafers^, door Jan Lie-

vens, zynde dit Stuk van verkiefing, teekening enfchil-

dering zo goed, als van zyn Meefter Rembrant
, op

doek ;
hoog 67 , breet 58 duimen. 255 - o

41 Een fraaije Kerk, zynde een Kaarsligt, ryk van kloe-

ke
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ke ftoffage en Kerk-Ornamenten ,door de POrme\ tmn
kan niet zonder verwonderinge genoeg befchouweia de
groote attentie van den Meefter, zo wegens de Kiuiii&

van 't Perfpectief, als verkiefing van Üandt, harxaao-

nie, en verlmelting van kouleuren, het welk een wy.
king geeft die verrukkelyk is , op paneel ; hoog 669
breet 58 duimen. 100 - o

42 Een Italiaanfche Markt met fraaije Gebouwen , waar
bymen ziet op de voorgrondt een Guitar-fpeelder^raaec

de daar by ftaande en zittende toeluifterende Perfbna-
gien, en eenige andere in't verfchiet; zynde dun, eel
en niet minder uitvoerig gefchildert , door Joh. Lmgd-
bach , op doek ; hoog 20 , breet 16^ duimen. 100 - o

43 Een overheerlyk Kabinetftukje, verbeeldende een def-

tige Mufikant , halver Lyf, zyn Luyt ftellende , <em

ziende over zyn linker fchouder, waar in de hartsfcogt,

aangaande het attrappeeren des toons wonderlyk wel
geobferveert is , en verders gracelyk geordineert m
extra fraay gefchildert , door den oude Frans van Mm-
ris, op paneel; hoog 8, breet 6\ duimen, 206 - o

44 Een ftaande Ceres-Beeldje , halver Lyf,'

leunende tegens een kluit Aarde , in een

Landfchap, door Willem van Mieris, op
paneel; hoog , breet 6^ duimen.

45 Een zittend Herderinnetje, in een grace-

lyke kleeding en houding in een Landfchap,

door denzelven, op paneel; hoog 6| , breet

5 duimen.

46 Een Keukemeid in haar vertrek zittende, en in onfa-
handeling zynde met een Boer voor haar ftaande , hourfba

de onder zyn Arm een Tobbetje met Haaring,.©ace
verder bywerk; alles overheerlyk behandelt en uitvoe-

rig gefch'ildert, door Louis de Monie , op paneel; hoog

17I, breet 13 § duimen. 207 - ó
47 Een dito Meid, mede in haar vertrek ftaande, <era Ia

Difcours zynde met een Boer die van buiten in'esaa

Venfter leund ; meede met veel bywerk, als Haas ,
Groentens en andere Ornamenten , niet minder gira-

tieus geordineert en behandelt als her voorgaande ,<ómx
denzelvm, op paneel; hoog ij| , breet 13 duimen.

201 - o
48 Een

> 19-10
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48 Een Dametje zittende aan een Tafel, en leunende op
dezelve, houdende in de eene hand een Brief, en in

de andere een ftukje Lak, als afwagtende een Bedien-

de , die met een brandende Kaars uyt een fomber Ver-

trek komt; zo dat men hier op het natuurlykft verheelt

ziet het Effect der beide Lichten; zynde in allen opzig-

te niet minder als de voorgaande, door denzelven, op

49

paneel; hoog 13, breet 11 duimen. 122

70-0

Een dito, zynde een Nisje met twee Kindertjes, har

eene een Meisje met een blikke Emmer, aantonende

de Mildadigheid van St. Nicolaas, aan een daar by
ftaande jongetje , die meede zyn aandeel van dien mil-

dadige Sinte heeft gekregen; mede in allen deelen niet

minder dan de voorgaande , door denzelven
, op pa-

neel; hoog 13, breet 10 duimen. 121 - o
50 Nog een dito , verbeeldende een Zorgdragende Moe-

der , haar Kind aan de Borft hebbende, met verder by-
weik,mede kragtig en gloeijendt gefchildert als de vo-
rige, door denzelven; op paneel ; hoog 12, breet 10

duimen.

51 Een Dametje , zittende in een Landfchap,'

gekleedt in 't wit Satyn, omflingert met
een rooze roode Sluijer, dewelke zy op
een gratieufe wyze met de linker Handt
vaft houd , en teffens op haar regter Arm
ruftende; zynde een Knieftukje

, doovGaf-
par Netjeher, op doek; hoog 18^ > breet

15 duimen.

Een dito zittende Damen in een Landfchap,

mede gekleet in 't wit paarl-couleur Sa-

tyn, omllingert met een blaauwe geban-

deerde Sluijer, houdende in haar eene hand

een Bouquetje Bloemen, het welk zy met
de andere nog zoekt te fuppleeren; men
ziet ook ter regter zyde , een weinig agter-

waarts, een Kindje als een Fontein water

fourneerende ; zynde insgelyks een Knie-
ftukje, door denzelven, op doek; hoog en

breej als H vorige.

(NB.) Deeze twee Kunft-ftukjes zyn fraay get eekent ,

galant geordineert , dun en delicaat getracleert.

53 Een

52
160
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53 Een Maanefchyn , zynde een Land- en Water-Gezicht
met groote en kleine Vaartuigen , door Aart van der

Neer , van zyn befte tydt, op doek; hoog 19, breet

32 duimen. 27-0
54 Een extraordinair fraay en warm Avondftondje, zoo>

Landt als Water-Gezigt, en van een fraaije Verkie-

zing weegens zyn Gebouwtjes , Moolens, en verde-
re ftoftagie , door denzetven; mede van zyn befte tydt,

op doek.t hoog ió|, breet 2.?. duimen. 110 - o
55 Een Maanefchyntje , zeer natuurlyk

, fraay en uitvoe-

rig gefchildert, door denzetven, op doek, hoog io-J,

breet duimen. 50 - o
56 Een Gezelfchapje van vier Boertjes , zoo fpeelende

als Rokende, zynde een fraaije Ordinantie, door A~
driaanvan Ofiaaae; hoog )o, breet 8§ duimen. 51 - o

57 Een dito, van twee Boertjes halver Lyf, waar van de
Een een Nieuws-papier zit te leezen , terwyl de An-
dere, over een Stoel leunende, daar na luiftert, door
denzetven, op doek; zynde hoog en breet als 't vorige.

3* - o
58 Een Stnk , zynde het Afbeeldfel van een Rabyn , ge-

dekt met een roode Muts of Hoed , en met gevouwen
handen, döor Rembrant van Ryn, op paneel; hoog 27,
breet 25 duimen. 130 - o

59 Een Pourtrait van een deftige Vrouw , zynde een
Borftftuk, kragtig, gloeijend en uitvoerig gefchildert^

door denzetven , zo fchoon als van A. van Dyk , op
paneel; hoog?5, breet i8£ duimen. 50-0

Co Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Landfchap, en
daar inde Hiftorie, daar Jupiter aan Mercurius bevel

geeft om de Wereld te ftraffen, het welk van Phyle-

mon enBaucis nog verbeden wordt: door P. P. Rub-
bens, aangaande de Ordinantie is geen verdere Om-
fchryving nodig, alzo het zelve onder de 12. Land-
fchappen, van dezen grooten Meefter in Prent uitgaan-

de, wel bekent is; wat de kouleuren en werking der

zelve betreft, dezelve zyn vigoureus en niet wel mo-
gelyk om volgens zyn kracht te befchryven en ver-

eifcht wel een kundig Oog ter befchouwing, op doek;

hoog 57, breet 11 duimen. 1400 - o
él Een extra kapitaal woelend Waater met Scheepen m

ovetheerlyk , kunftig , en , wegens Natuurlykheit

,

Pp yei-
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verwonderenswaardig, door Jakob Ruysdaal, op pa-
neet; hoog 19^ duim , breet 2Ó£ duimen. 199 - o

62 Een fraay Landfchap , door denzelven , met uitvoerige

ftoffagie , van 'joh. Lingelhach , zo goet als van Adr.van
de Velden ,op Joefc ;hoog 21 J , breet 26 duimen. 94-0

63 Een Landt- en Rivier-Gezigt met fraaije ftoffagie, na-

tuurlyk en kouleurig gefchildert, door Salomon Ruys-
daal, opdoek; hoog 30*, breet 44 duimeu. 11 - 10

64 Een bergachtig Landfchap en Rhyn-Gezigt met zyn
Dorpen en Vlekken , en verder ftoifagie van Figuuren

en vaartuigen, door Hermanus Sagtleven, op paneel ;

hoog 18 , breet 24J duimen. 76-0
£>5 Een dito extra uitvoerig Rhyn-Gezigtje met zyn or-

namenten en ftoffagie , door denzelven , op paneel ;

hoog 65, breet 9 duimen. 41 - o
66 Een Stuk, verbeeldende een Binne-vertrek , waar in

een Schoolmeefter met de Plak in de Hand bezig is een
Kind te onderwyzen , terwyl nog vier andere Scho-
lieren daar by ftaan:zynde extra fraay geichildert,door

Jan Steen, en van zyn befte tydt , op paneel; hoog
22 , breet 22 duimen. 625 - o

67 Een Pourtraitje van een deftig Perfoon , houdende een
rol Papier in zyn Regterhand, als willende toeryken,

uitvoerig gefchildert in de trant der Mierisfen , door A.
van Staveren , oppaneel ;hoog7, breet 6 duimen. 27 - 10

€8 Een Stuk met Feftonnen van Bloemen door Jan Pbi-
lip van Thielen en in her midden een ftaande Maria
met het Kindje in 't Graauw. door Diepenbeek: aan de
manier van fchildering en fchikking der Ordinantie kan
men zien, dat hy een Difcipel van den beruchte Pa»
ter Zegers is, op doek; hoog 40, breet 33J duimen.

25 - 10
69 Een Stukje met twee Boertjes, ftaande halver lyf, waar

van de een zyn Pyp rookt, en de andere een weinig
agterwaarts bezig is zyn Pyp te ftoppen , door David
Teniers, op paneel; hoog 8£, breet oj duimen. 34 - 10

70 Een Stukje , verbeeldende een grappige Ordinantie van
vier Quanten , vierende den Vaften Avond , door Ja-
cobvan Uchterveld , op doek: hoog 22, breet 16 dui-

men. 25 - o
71 Een plaifant Landfchap met een ryke Groep zoo van

Beelden als Beeften , zynde Osfen , Koeyen, Schaapen,
Muyl-
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Muyl-Ezels &c. als van AT. van Bercbem , door Val'
kenburg, op doek; hoog 26, breet 24 duimen. 130 - o

72 Een fraay Landfchap, met de Hiftorie van Argus, die

in 't midden des Stuks op de Voorgrond tegens een
Boom zit te flaapen, terwyl Mercurius ter linker zy-
de in een obferveerende Aótie zig vertoond om dezel-

ve het Hoofdt af te houwen , en Jo te verlosfen , die

mede rer regter zyde in een Ruftende Aótie legt, ne-

vens eenige verdere Schaapen; voorts ziet men agter

de twee voorgenoemde Beelden twee kloeke Beeften

,

zoo loeijende als drinkende; als mede ter regterhandt

op de tweede Gront een Groep Beeften en Schaapen,

&c. zynde ter linker zyde een fraay en dun verfchiet;

het geen in allen deele een ryke en fraaije Ordinantie

uitmaakt, en daar by delicaat en uitvoerig gefchildert,

door Adriaan van de Velde , op doek; hoog 26, breet

35 duimen, 1075 - o

73 Een extra fraije woelende Zee met kloeke en andere

Scheepen, nevens een Horizontaal verfchiet: zynde
dit Stulcje aangaande de Ordinantie uitgebreid, zo op
de voorgrond als in 't verfchiet, en voorts exact, uit-

voerig en delicaat gefchildert , door PViltem van de

Velde, op paneel; hoog 18, breet 22 duimen,

330 - o
74 Een ftil Waatertje met Scheepjes, meede als 't vorige

uitvoerig en delicaat gefchildert, door denzelven , op
paneel; hoog 14, breet 17 duimen. 190 - o

75 Een Ovidifche Hiftorie, zynde een fraaije en ryke Or-
dinantie, door Daniël Vertangen, op paneel; hoog 2o|

,

breet 25 duimen. 50-0
76 Een Pourtraitvan een Studiofis , ftaande, engekleetin

een geele fatyne Japon, leunende met zyn linkerhand

op een Boek , en de regter agterwaarts op zyn rug

houdende, uitvoerig en delikaat gefchildert, door Ary
de Vois , op paneel; hoog 7*, breet 6\ duimen.

51-0
77 Een kapitaal Italiaanfch Landlchap , op welkers be-

groeide brokkelagti^e Voorgrond men ziet leggen dood
Wildt, als Hart, Haas en Pluimgediertens , en teffens

een knielend Perfonage of Verkooper, als in onderhan-

deling zynde met een Dame en.haar byhebbendeDienft-
Pp 2 maagd,
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maagd, en een wynig agterwaards eenige fraaije Ge-
bouwen, met deszelfs doorzigt: op de tweede Grond
een Antique Groep van drie Beelden opzyn Pedeftal,

en verders Heeren en Dames te Paard , als willende

ter Jagt gaan, benevens een bergachtig Landfchap,
zynüe dit in 't verfchtet ruim zo ryk geftoffeert als op
de Voorgrond, zo dat dit alles een overheerlyke Ordi-

nantie uitmaakt, en daar benevens fraay geteekent en
Meefterlyk gefchildert, door Jan Wenincx , op pa-

neel ; hoog 31, breet 40 duimen. 825 - O
(NB.) Het gemelde Stuk, mede gekomen uit

y
t

Kabinet van wyten de Heer Lormi er , is aldaar

by de Verkoping van U. zelve ( zo als uit de Ca-
talogus hier voor pag. 336. Num. 348, blykende

is
: ) verkogt voor ƒ 630 - o

En na dato is
J
t zelve op de Kunft- Confrérie Kamer

van Piöura alhier , (ö/j uit de Catalogus hier

voor pag. 357. Num. 10. is te zien:) verkogt

voor f655 - o
78 Een Italiaanfche of Middelandfche Zeehaven , zynde

een gracelyke Ordinantie, wegens zyne ftatuën , Schee-

pen en verdere ftoffagie , fnel en fyvik gefchildert ,

door denzelven, op doek\ hoog 18, breet 22 duimen.

80-0
79 Een Stuk met doodt Wildt; als, een hangende Haan

en Haas, tefFens ruftende op een Tafel, en een wei-

nig agtervvaarts een Korf, waar op een Patrys en an-

dere Gevogelte legt, benevens verder Jagttuig, alles

delicaat en uitvoerig gefchildert, door denzelven, van
zyn befte tydt, op doek; hoog 41, breet 36 duimen.

215 - o
80 Een kapi taaie Paardemarkt , door Philip Wouerman,

aan de regter zyde op de Voorgrond ziet men zitten,

een Vrouw met een Kind op haar fchoot, en nog een
daar by ftaande, afweerende met een Sweep twee Hon-
den, verzelt van andere Kinderen, als mede een Groep
van acht Paarden, waar van men op het een ziet zit-

ten den Aanvoerder, terwyl het zyne door een Koop-
man geëxamineert werdt: en na de linker zyde op de
tweede Grondt, twee Cavaliers te Paardt, by opgeflaa-

gene Tenten, en verdere Paarde-Koopers j gelyk ook
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op de derde Grondt het aanvoeren van andere Paai-

den , waar agter men ziet tot het verichiet het Dorp
Valkenburch men kan haaft met geen mogeiykheit een
jufte bei chryving daar van maaken , nademaal de Or-
dinantie zeer variabel en uitgebreid is, door de mee-
nigvuldige Beeldjes en hunne beezighedens : zynde dit

Stuk daar by overheerlyk van omtrek, dun en uitvoe-

rig gcfchilderdt , en wegens harmonie der couleuren

zeer aangenaam, op doek; hoog 23!, breet 25 duimen.

14CO - o
81 Een extra fraay bofchagtig Landfchap , door Jan l¥y-

nants, met ryke en uitvoerige ftolfagie, door Philip

Wouermanj op doek; hoog 24, breet 32 dnimen.

250 - o
82 Een Gezigt van ïtaliaanfche Gebouwen , met veel ito!-

fagie, door Thomvs Wyk, op doek; hoog 29, breet

22 duimen. 22 - o
83 Een extra fraay berg- en klipachtig Landfchap, met zyn

Dorpjes en vlekken, en verdere ftoffage; zynde dit

Stukje in een manier van uitvoerigheit, als of het geé-

mailiieert waar, door Roeland Xavry , op paneel ;hoog

38 , breet 24! duimen. 20-0
84 Een Stil Watertje , waar in men op de*]

Voorgrond ter linker zyde eenige Scheepen
j

ziet kalfateren , en verder op Itroom leg-

gende Scheepen, door Reynier Zeemm,op
doek; hoog 18 breet 2 duimen.

85 Een dito kabbelent Waatertje , meede met
groote en kleine Scheepen , door denzel-

ven, op doek; hoog en breet als vorige.

86 Een vrolyke Mufikant, eenig weinig agterwaards een
flaapent Vrouwtje . -»~ede net en uitvoerig gefcnildert,

in de manier var Naiveu, door een onbekendt Meejler,

op paneel; hoog 8|, breet 6\ duimen. 24-0
87 Een Pourtrait van een voornaam Perfoon, halver* lyf,

zittende op een Leunigftoel ;
meefterlyk geteekent en

gefchildert, op paneel; hoog 45, breet 34 duimen.

10-5
88 Een Brandje van .Trooye, als van van der Poel, op

paneel; hoog 14, breet 19 duimen. 21-0

85

j
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CATALOGUS tan SCHILDERYEN.

Nagelaten door den Wel Edele Gejlrenge Heer Arnoud
Leers , Heer van Amyden en Schepen der Stad Rotter-

dam &c. &c. Verkogt den 19. Mey 1767.
binnen Amfterdam.

NB. De Schilderyen zyn gemeten met de Rhynlandfcbe voet*

maat van 12 duimen in de voet.

ITALIAANSCHE SCHILDERYEN.

1 ir?EN Maria Magdalena berouw toqnende , door

JuLf een goed Italiacmfch Meejler; hoog 44, breet 38
duimen. 22-0

2 De Vier Evangeliften , door Barotius , extra kapitaal

gefchildert, hoog 39, breet 45 duimen. 27-0
3 De Offerhande der drie Koningen vol gewoel , door F.

D.Cafiello Flamingo ; hoog 145 , breet 18 duimen.

121 - o
4 Twee Stukken of Italiaanfche Schetzen , extra fchoon

van coloriet en teekening , verbeeldende het eene,

het Water uit de Steenrotzen , en het andere de Ko-
pere Slang; hoog 19, breet 23 duimen. 90 - O

5 Een Stuk, zynde een Vrouwtje met eenige Kindertjes

in de Wolken, door Parmefani, in zyn befte tydt ge-

fchildert; (gaande dit in Prent uit, door Tanjé, gegra-

veert. ) hoög 19, breet 15 duimen. 80-0
6 Een jonge met een Fles en Wynroemer in de Kelder,

door Merci ; hoog ï gl , breet 26\ duimen. 27-0
7 EenKersnagt, door Michel Angelo de la Batailleyhoog

23 , breet 29 duimen. 20-0
8 Een Kruiziging van Chriftus, door Andr. Chiavoni\

hoog 27, breet 29 duimen. 20 - o
9 Een Graflegging Chrifti , door een goed Italiaanfcb

Meejler: hoog 24, breet J9J duimen. 20 - o
lp Een Italiaanfcb Stuk, yerbeelden^e Chriftus en Tho-

masj
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mas, extra fchoon; hoog i8|, breet 12 duimen.

28-0
I

li Een Stuk verbeeldende Jozeph en Potiphars Wyf,door
Palma; hoog 46^, breet 37} duimen. 21-0

12 De Zegening van Ephraim , met vyf Beelden tot de
knien te zien, qoor Carlo Loni , hoog 52, breet 65
duimen. 52-0

ï3 Een fchoon Stuk met Italiaanfche Vrugten ,. door Cam-
pidoglio; hoog 19, breet 24^ duimen. 11 - o

14 Een OfFerhande by een Altaar, ongemeen kragtjg en
kundig gefchildert, door Nicolaas Pousfyn; hoog 23I,
breet 49J duimen. 250 - O

NEDERDUITSCHE SCHILDERYEN.

Ï5 De Vier Evangeliften met hunne Symbolen, overheer-

lyk in de italiaanfche trant gefchildert, door Antonie

van Dyk; hoog 51, breet 72 duimen. 370 - o
ló Een extra fchoon Stuk, verbeeldende, de Heilige Fa-

mielje, nevens een wieg; in de manier van Ant. van
Dyk,en niet minder

,
gefchildert door Diepenbeek ; hoog

63 , breet 4Ó duimen. 265 - o
17 Een dito uitmuntend Stuk, zynde Maiia met het Kind

Jefus op haar fchoot {taande, wel getekent en fchoon

van couleur gefchildert, door P.P. Rubbensï hoog 39.,

breet 3 duimen. 400 - q
NB. Dit Stuk is voor deeze altoos berujïende, ge-

vjeeft in de Famielje van den Baron Vicht.

ï8 Vier Koppen, door denzelven\ hoog 24, breet 34^-
men. 62-0

19' St. Veronica , door, of in de manier van denzelven^

hoog 24, breet 19 duimen. 22-0
30 Een Lieve Vrouwe Beeld met een Kindje op haar

fchoot, ongemeen kragtig inde Italiaanfche manier ge-

fchildert, door Rofendaal; hoog 39, breet 32 1 dui-

men. 13 - o
21 Een leezende Paulus , kragtig gefchildert, door Jan

Lievens\ hoog 45, breet 41 duimen. 27-0
22 Chriftus zittende met 't Samaritaanfche Vrouwtje in

gefprek, extra fraay , door Gerbrand van den Eekhout
;

hoog 2(5 , breet 32 duimen. 46-
Pp 4 23 Ee**
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23 Een Abrahams Offerhande , door David Teniers; zyiv
de 't befte dat van hem bekent is; hoog 24, breet 30
duimen. 74 - ó

£4 De Vyf Zinnen, door denzelven; hoog 7, bteet 5 dut'

men. 42 - o
25 Een zeer kapitaal Stuk, verbeeldende een Markt vol

gewoel , met een groot Landfchap , en ?
t Dorp Breu-

gel, in de Meijeiry van den Bofch, door den Fluweelen

Breugel; hoog 22, breet 33 duimen. 400 - o
26 Een fraay Landfchap

, zynde het Bofch van Soigné

met Wagens en Figuuren, door denzelven; hoog 13,
breet 18 duimen. 41 - o

27 Een klein Stukje , verbeeldende een Poftwagen , die

geattaqueert word, door denzelven ;
hoog 4, breet 6

duimen, 51 - o
28 Een Boere-Binnehuïs vol gewoel , met veel Vrugten en

Keuken* Gereedfchap , extra uitvoerig , door P. de

Bloot, 1640. hoog 23, breet 31$ duimen. 120 - O

29 Een zeer fraay en vitvoerig Stuk , door
r

R. Brakenburg 1Ó91. hoog 30, breet 35
duimen.

30 Een dito weergaa, niet minder fraay, en

boog en breet als voren; zynde de belle die

van hem bekend zyn.

'31 Een zeer fraay Bloemftuk, door Mignon
; hoog 33f

,

breet 27I duimen. 101 - O
32 Een Bloemftuk met Vrugten, zo goed als van JanDa-

vidfe de Heem, door de Ring; hoog 39, breet 31 dut"

men. 27-0
33 Ben Heilige Famielje, kragtig en kunftig gefchildert,

door A. Bloemaart; hoog 40, breet 34 duimen.

110 - o
'34 Een extra kapitaal Stuk, zynde een Wedde met Paar-

den, door Philip Wouwerman; hoog 13, breet 18

duimen. 400 - O
35 Een &eeftrandje met een Poftwagen en Scheepjes in 't

Verfchiet : verders rykelyk met Beelden geftoffeert

,

uit:; unter.d en eêl gefchildert , door Adriaan van de
Velde; 1660. hoog 14, breet 19 duimen. 220 - ó

36 Een Stuk met Koeytjes en Schaapjes, door denzelven
" hoog \6l > breet ij| duimen. . 31 - 10

1 1

37 Een

145
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37 Een Wintertje daar de Jongens malkander metSneeuw-
Ballen Gooijen door denzelven; hoog 13, breet 16
duimen. 21 - o

38 Een Gezigt in de Stad Keulen , door J. van der Hey-
den, en geftoffcert door A. van de Velde, zynde ver-

wonderlyk uitvoerig; hoog 8£, breet 10^ duimen.

150 - o
NB. Het bovegem. Stukje komt voor in de Catalo-

gus van de Hr. P« Teitas , te zien hier voor pag.

178. alvsaar Num. 26. bïykt ,
7
t zelve toen ver-

kogt is voor f 165 - o

39 Een Landfchap met een Kerk en andere kapitaale Ge-
bouwen , door denzelven , en mede geitoffeert door
van de Velde; hoog 19, breet 24 duimen. 110 - o

40 Een Stuk, verbeeidenae twee Brabandiche Kerkjes met
een Markt, zeer excellent, door denzelven; hoog 13,
breet 17 duimen. 160 - o

41 Een Landfchapje, door van Bercbem; hoog n£, breet

14J duimen. 41 - o
42 Twee Landfchapjes, door JVynands; hoog 12, breet

15 duimen, 51-0
43 Een kapitaal Landfchap, door denzelven \ hoog 24,

breet 29 duimen. 90-0
44 Een dito met Schaapjes en Bokjes , door Jacob van

der Does; hoog n^, breet 13! duimen. 25-0
45 Een kapitaal Stuk met vegtende Haanen, en veel by-

werk, door Melchior de Bondekoeter; hoog 42, breet

48 duimen. 302 * o
46 Een dito , verbeeldende een Italiaanfche Markt met

Ganzen, Duiven, Haas en verder Bywerk, door Wee-
ninks\ hoog 64, breet 59 duimen. 8i - o

47 Een Stuk met levendige Vogels, als Hoenders, .Kui-

kens, Bonfing &c, door A. Schouman ;hoog 28, breet

39 duimen. 36 - o
48 Een Boere-Binnehuis , in de 'manier van Potter, door

Kamphuifen\ hoog 12^, breet 14 duimen. 55 - o
49 Een Muïiceerend Gezelfchap met drie Beeldjes, daar

ondereen Juffrouw met een fatyn Kleedje > door Ge-
rard ter Burg\ hoog 24, breet 19 duimen. 35-0

50 Een KabinetStukje, zynde een Meid die Bot ïchoon
maakt, met veel bywerk, door Louis de Mony; hoog

•13 , breet 12 duimen. 130 - o
Pp 5 5* Eea
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51 Een vrolyk Gezelfchap , door Jan Steen, zeer fraay

;

hoog 21, breet 17 duimen. 120 - o
52 Een Quakzalver die een Kies trekt, met veel bywerk,

door denzelven; hoog 15!, breet 13J duimen.

73-o
53 Een dikke Pater , die een Boer de Benedictie geeft,

door denzelven; hoog 8£, breet 7 duimen. 50 - o

54 De ilruiloft van de Weesmeid te Leyden, door Jm-
zelven; hoog 12, breet ioj duimen. 17 - 10

55 Een Boere Haard , door denzelven ; hoog 14, breet ioj

duimen. 12 - o
56 Een Boere Famielje, daar de Man en Vrouw zingen»

bekend , by zo de Oude Zonge zo Piepe de Jonge , door
denzelven-, hoog 27, breet 21 duimen, 9 -10

57 Een Boere-Vreugd , door denzelven; hoog 24, breet

21 duimen. 41 - o
58 Een Rookend Mannetje met drie Gebuurt-'

jes , door Adriaan van Oflaade ; hoog y\

,

breet duimen.

59 Een dito met twee Boertjes , waar van

d'eene zeer geeftig zyn Pyp ontfteekt

,

door denzelven 5 en boog en breet als voren. .

60 Een Schoenmakers Winkel , met een Vrouwtje dat

Knollen fchilt , fraay gefchildert , door Q. Brekelen-

kamp , hoog 12, breet 24 duimen. 105 - o
(NB.) Ziet het gem. Stukje ook hier voorpag. 182.

Num. 82, alwaar hlykt 't zelve toen verkogt is

voor ƒ óo - o
Cl Tw.ee dito's, zynde een Zomer en Winter , door Bre-

daal; hoog 9, breet 12 duimen. 80 - o
62 Een Landfchapje, door denzelven; hoog 7, breet 9I

duimen, 24-0
63 Een fchoon Landfchap, door Griffier; hoog 14, breet

IQ duimen. 40 - o
64 Een Rhyn-Gezigt met Beeldjes, ryk van Ordinantie,

door denzelven; en hoog en breet als voren. 38 - o

65 Een Landfchap, door Herman Sagtleeven 9 hoog 17,
breet 25 duimen. 40 - o

66 Een Landfchapje , door Poelenburg, op koper; hoog

óf , breet 8j duimen. 31 - o
67 De Emausgangers , door denzelven, op fcqper; hoog 8,

breet 10 duimen. 31 - 10

68 De
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|68 De Heilige Famielje, door BeJ^tei; hoog iyl , breet

25 duimen, 22-0
69 Een Nagdigt, door Houbraken; hoog 17, breet 13
L duimen. 33 - o
70 Een vrolyk Stukje , door van der Mey\*\

hoog 10, breet 11 duimen. i

172 Twee Pourtraitjes, zynde Man en Vrouw, door JRem-

branty in 't ouatf/; hoog 9, breet 7 duimen. 65 - o
173 Een verfchynfel van den Engel aan vericheide Men-

fchen, zoo gemeend word, door denzelven; hoog 29,
breet 41 duimen. 31 - o

74 Een oude Vrouwe Kop, in de manier van denzelven;

hoog r8, breet 13^ duimen. 14 - 10

75 Een llapende Venus met Saters, door D. Vertange;
hoog 11, breet 26J duimen. 32-0

76 Een Sater met een Nimphie , door Pieter van der

Werf; hoog 13, breet 10 duimen. 16 « o
77 Een Paard, met Boeren en een Hond, door A. Kuyp;

hoog I4§ , breet 10 duimen. 20-0
78 Een Jonge op een Paard dat drinkt, door P. Verbeek;

hoog 10 , breet 9 duimen. 19 - o
79 Een Pikeur-School, na Philip WowWerman; hoog 15,

breet 18 duimen. 36 - o
80 Een Zee-Stukje, door Abr. Stonk ; hoog*]

uf, breet 13 duimen. L 62 -
81 Een dito weergaa , door denzelven ; en #oog f "

en £rm ö// 't vorige. j
82 Een Turkfche Zeehaven , door Lingelbach; hoog 1 (5,

breet 20 duimen. 22-0
83 Een kapitaal Stuk, door denzelven; hoog 26, breet

33 duimen. 57 - o
$4 Een dito weergaa, door denzelven; hoog en breet als

voren. 46 - o
Z5 Een Stuk verbeeldende een Tafel , waar op een Man-

de met diverfe Vrugten , daar nevens een Haas en
eenig Doodt Gevogelte, voorts daar by een Aap, die

eenige Vrugten uit de Mande fteelt; alles, zeer Mees-
terlyk gefchiidert, door F. Siyers ; hoog 32, breet

71 Een dito, zynde een weergaa
breet 8 duimen.

44 duimen. 101 - o
86 Eea
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86 Een fraay Bloemftuk, door J. Frank

;

hoog 22§, breet

18 duimen, 42-0
87 Een Fruitftuk,door Coenraad Roepel; hoog 20, breet

17 duimen. 19 - o
88 Een Heer met een Juffrouw in een Kamer, met veel

bywerk, zeer fraay, door Moolenaar; hoog 21, breet

16 duimen. 66-0
89 Een Heer met een Juffrouw in een Kamer , en veel

bywerk, extra uitvoerig, in de manier van Jan Mie*
ris\ hoog 2$\, breet 15I duimen. 29-0

90 Boeren en Beeftjes in een Landfchap , door Dirk van
Bergen; hoog 15, breet ip| duimen. 50-0

91 Een dito Landfchap met Beeftjes , door denzelven-,

hoog 14! , breet 19 duimen. 32 - o
92 Twee Stukjes met Koeyen, door Jan van Gooi; hoog

ï6~, breet 13 duimen. 22-0
63 Een fraay Stuk^ zynde vyf Kindertjes met Vrugten

en Bloemen , door jfacoh de Wit\ hoog 46, breet 54
duimen. 125 - o

94 Een Kindje meteen Schotel met Vrugten in de hand,

zeer uitvoerig , door denzelven ; zynde de Vrugten na

van HuyJJum; hoog 21, breet 26 duimen. 52-0
95 Een Stuk met vier Kindertjes; door denzelven.

44 "

96 Het Hoofd van Johannes den Doper in een Schotel,

omringd met Zeraphins Hoofdjes , door denzelven ;

hoog 10 , breet 15 duimen. 23-0
97 Chriftus aan 't Kruis, waar by Maria Magdalena, erï

Johannes, door denzelven-, hoog 17, breet 10 dut"

men. 14-10
98 Een fraay Stukje , verbeeldende Maria met het Kind

Jezus ; in een zwart Kasje met Paarlemoer ingelegt;

hoog 12, breet duimen. 21-0
99 Een Gezigt van de Haarlemfe Kerk en Markt, door

Gerrit Berkheide -,hoog 22, breet 20 duimen. 51 - o
IOO Een Binnehuis, door P. de Hoogh; hoog 27, breet

23 duimen. 44-0
ïOi Een Boere Binnehuis , waar in een oud Besje , die

Raape.fchild, nevens eenige andere Beelden en fraay

bywerk, door T. van Houten, in de egte manier van

Teniers; hoog 16, breet 24 duimen. 24 - q
102 Een
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02 Een Boere Gezelfchap , door Gerrit Lundens, 1653.
hoog 23 , breet 23 duimen. 51-0

03 Een Liéreman met Jongens, door A, Both\ hoog 25,
breet 31 duimen. 16 ~ o

[.04 Een Vrouwtje dat Haring verkoopt aan

een Jonge met Zwavelftok, door Lube-

l

niski-, 170; , boog 22, breet 19 duimen.

105 Een Schoorfteenveger met een Jonge ,

door denzelven; en hoog en breet als voren.,

;oö Een Graauwtje met dertelende Bokjes en fpelende

i
Kindertjes, door Gerards , zynde zoo fchoon als van
hem gezien word; hoog 25^ > breet 23 duimen.

50-0
107 Een dito, door denzelven; hoog 25, breet 31 duimen»

30 - o
L08 Een fraay flil Watertje , door Jan van de Kapeile ;

hoog 8, breet 2% duimen. 43-0
too Een Scheepje, extra fraay, door Vitringa \hoog 22\ 9

breet 26£ duimen. 30 - o
HO Een drift met Beeften, door Izaak van Oflaade\ hoog

26 , breet 28| duimen. 27 - 10
111 Twee dito's met Schaapjes en Bokjes, door J. van

der Meer, de Jonge; 1Ó77. hoog en breet 14 duimenj

32-0
112 Een Landfchap met Koeyen, hoog 25, breet 30! dui-

men. 19-0
113 Een Landfchap, in de manier van Karei du Jardin;

hoog 27 , breet 23 duimen. 32-0
114 Een fraay Stuk rnet Ganfen , Hoenderen en andere

Vogels, door Viclor , zynde zo fraay als van Honde-
koeter \ hoog 38^ , breet 37 duimen. 31 - o

15 Een oude Studiofus,zo net en uitvoerig als van Dou^
door P. van Slingeland', hoog 9I, breet 8 duimen.

30-0
Iió Jozeph met Potiphars Wyf, door fVigbmana; hoog

30, breet 25 duimen. 32-10
117 Een Bacchus met Kindertjes, door Holftein; hoog 23,

breet 31 duimen. . 10 - o
118 Een Grot met een Bad en Baadende Vrouwtjes; hoog

10*, breet 14* duimen. 15-0
119 Een Zeeftuk, door Jan Maat; hoog 33, breet 51

duimen. 20-0
120 Een
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120 Een Strand-Gezigt , door Esfetcns ; hoog 30, breet

41 duimen. 20 - 10

121 Een Turkfe Zeehaven, door Thomas Wyk; hoog 19,
breet 25 duimen. 25-0

122 Een Landfchapje in de manier van Poelenburg, door

Hoet\ hoog gl, breet 13 duimen. 11 -

123 Een dito, in de manier van dmzelven-, hoog 10 , breet

14 duimen. 25-0
124 Twee Landfchapjes, door Chalon. 25-0
125 Twee dito Landfchapjes, op koper, inde manier van

Breugel\ hoog 5, breet jl duimen. 17 - 10

126 Een dito, in de manier van Millê, door Tihbemans\

hoog 14 , breet 18 duimen. 9 • 10

127 Een Landfchapje na ^. van de Velde. 20 - 10

128 Een dito met Koeyen en Schaapen, door Carré.

12 - o

129 Twee dito's met Koeyen en Schaapen, door Klomp

4

12 - 15

130 Een Boere Gezelfchap, door J. van der Sluys ; hoog

13, breet 16 duimen. 10 - o

131 Een Boere Gezelfchap, door H. M. Zorg; hoog 12,
breet 15 duimen. 12 - o

132 Een Stukje met Verkeer-Speelders , in de manier van
Moolenaar. 13 -

J33 Een dito met Boertjes, hoog 6 y breet 8 duimen.

12 - ö
134 Een oud Vrouwtje, in de manier van Dou; hoog 9,

breet 7 duimen. 18 - o
135 Een oud Mannerje die een Haring fchild, in de ma-

nier van van Tol; hoog 17, breet 13 duimen.

10 - o
136 Een Pourtrait , zynde de Dogter van Juflus van Huyf*

fum, met Bloemen , door hem zelfs gefchildert; hoog

33, breet 27 duimen. 10 - 5
137 Vier Pourtraitjes , door Brusfouw, hoog en breet 6

duimen. 15 - 15
138 Een Bloemftuk, door Kornelis de Heem. 12-0
139 Twee Tempeltjes, door van Nikkelen. 19-0
140 Een Kerkje geftoffèert met Beeldjes &c. door een

goed Meefter. 14 - o

qp
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.
[Naargelaten door wylen den Wel Ed. Geft. Heer Mr. Johan

Anthony van Kinfchot, Raad en Regeerend Scheepen

der Stad Delff, mitsgaders Ontfanger van Hun
Hoog Mog. Convoyen en Licenten tot Rot-

terdam, &c. &c.

Verkogt den 21 en 22. July 1767. binnen de Stad Delff.

(NB. ) De Schilderyen zyn alle gemeeten met de Rhynland-

fcbe voetmaat , van 12 duimen in de voet.

1 |.
VEN plaifant Landfchap met Deelden , Koeyen,

.fTj Schapen, Bokken en ander Vee, zeer kragtig

gefchildert op doek , door Nicolaas van Berchem ; hoog
2 voet qI duim, breet 3 voet 1 duim. 460 - o

2 Een Mnficeerende Heer en Dame in een Binne-Kamer,
uitvoerig, op doek, door G. ter Burg\ hoog 2 voet

duim, breet 1 voet ioj duim. 110 - o
3 Een woelend Water met verfcheide Scheepen, door
L. Backhuyfen , van zyn aDerbefte tydt , op doek ;

hoog 2 voet 2 duim , breet 2 voet ioj duim. 165 - o
4 Twee uitvoerige Mans-Pourtraitjes, zeer heerlyk ge-

fchildert, door Hans Holbeen, op agtkante paneelen;

h°°g 3| > breet 3| duimen. 52 - 15
5 Een Pleifterplaats met Officieren en Soldaaten, in een

aangenaam Landfchap, door Philip Wouwerman, op
paneel-, hoog 1 voet 2| duim, breet 1 voet 9! Jkwj.

80 - 15
6 Rookende en drinkende Boertjes , met veel bywerk ,

door Adrktan van Oflaade, van zyn befte tydt, op
paneel; hoog 9 , breet 7! duimen. 163 - o

7 Rookende Boertjes in een Binnehuis, met verder by-
werk, door denzelven , op paneel; hoog 7

£

2 , breet <5f

duimen. 28 - 5
8 Een Binnehuis met rookende Boertjes en bywerk, door

denZelven-, hoog 10J, breet %\ duimen. 27 - o
9 Een
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9 Een Roomfche Kerk met zeer veel Beelden en ander
bywefk, door P. Neefs , zynde geftoffeert door M*-
cheau, op paneel \ hoog i voet 5| duim, breet 2 voet

2\ duim. 100 - o
10 De Lieve Vrouwe Kerk te Antwerpen, van binnen te

zien, in een heerlyk Perfpeótief , en verder bywerk,'

door voorn. P. Neefs , op paneel ; hoog 2 voet 4§
duim» breet 3 voet 4 duim. 21j - o

11 Een Kunft-Kamer, waar inne differente Pourtraiten,

Schilderyen, een. Non fpeelende op 't Clavier, en an-

der fraay bywerk en cieradien, door denzelven 1Ó50.

op doek', hoog 2 voet 8 duim, breet 3 voet io| duim.

100 - o ;

12 Het Gezigt van de Groote Kerk te Haarlem Van bin-

nen, zeer Kunftig, en van een fchoon Perfpeöief,

door Ifa'dk van Nickelen,op doek;hoog 5 voet j\ duim,

breet 4 voet g\ duim. 37 - 10

13 Het Gezicht van 't Choor in de Nieuwe Kerk te DelfF,

met de Tombe der Heeren Prince van Orange en ver-

der bywerk, zeer heerlyk en uitvoerig gefchildert

,

door G. J. in de manier van Emanuel de Wit , op
paneel', hoog 2 voet j§ duim , breet 1 voet 5! duim.

352 - O
(NB.) Dit Stuk wierd tot gemelde fom van

ƒ 352 - o ingehouden, dog is na dato verkogt,

en altans berujïende in
y
t Vorfielyk Kunft-Kabi-

net van Zyne Doorl. Hoogh. den Heere Prince

Erfstadhouder.

14 Een overheerJyk Kunftftuk . uitmuntende in deszelfs

Veldtvrugten en Bloemgewasfchen ; tusfchen beide een
dito Feftonsgewyze gefchilderde Krans > met diverfe

foorten van vier- en twee-voetige Gediertens, onder-

fchraagt wordende door twee fchoone Vrouwen, en

boven gekroond door een aantal van gevlerkte Enge-
len ; verbeeldende Cibele , aan wien door de Vier Ge-
tyden des Jaars de Vrugten van ieder Saifoen werden
opgedragen, door den Fluweelen Breugel , en geftof-

feert door H. van Baaien, op paneel', hoog 3 voet 4!
duim, breet 2 voet i\ duim, 1290 - o
(NB.) Dit Stnk wierd by de Verkooping tot ge-

noemde prys van ƒ 1290 - o ingehouden, maar
it

\
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is m dato mede verkogt , en altans insgetyks be-

ruflende in
9

p cpgem. Kabinet van Hoog. gem.
Heere Pr inee Erfjladhouder.

15 Twee extra fraaije Stukjes, verbeeldende het geheele

Lyden van onzen Zaligmaker, vol gewoel, door den

Fluweelen Breugel, op koper; hoog 4!, bret duimen.

42 - 10
16 Een extra fraai Kunftftukje, verbeeldende een bedaard

Man in een Binnekamer en verder Bywerk, door Frans
van Mieris , op paneel; hoog 1 voet 4 duim, breet 1

voet 1 duim. 215 - o
17 Een Smits Winkel met een Paard om te beflaan , zeer

natuurlyk en fchoon, met veel Bywerk, door Gabriel

Mttzu, op doek; hoog 1 voet n| duim , breet 2 voet-

2| duim. 65-O
18 Een zeer kapitaale Boere- en Boerïnne Vreugd in eer*

Binnenhuis , vol gewoel, met fchoon bywerk, door
Kornelis Dufardt ; van zyn alierbefta tydt ; op doek ;

hoog 1 voet i| duim
y
breet 1 voet g\duim. 42-0

19 Een wel geftoffeerdt Binnenhuis, waar in een Boer aan?

een Tafel met eeten zit: een Jongen met een Hond
daar by ftaande te fpeelen , en verder bywerk , door
denzelven , op paneel : hoog 1 voet 2| duim , breet

i\\ duim. 40 - <*

20 Een Binnehuis met eenige Boeren aan den Haard, e&
een met een Spade in de hand, met verder fchoon by-
werk, door David Teniers , op paneel; hoog r voet

5| breet 2 voet. 53 - O
21 Een dito Binnehuisje, waar in een gefchuurde Ketel

,

Mande, Hout-Blok, en een Boer in 't verfchiet zichV

vertoont nevens verder bywerk , door denzelven, op
paneH; hoog 8 duim, breet 1 voet. 26 - 5

22 Een Stukje met diverfe Visfchers in een Schuit, en opr

de kant visfehende , door denzelven; op doek; hoog 2
voet ij duim , breet 1 voet S\ duim. 31 - 15

23 Twee Heremytenin groote devotie , met een Crucifix

voor zig , in een Rotz ; met zeer fchoon bywerk

,

door denzelven, op doek; hoog 2 voet § duim , breet

3 voet i{ duim. 109 - o
24 De Tentatien van St. Anthonius in een Rotz, vol fpoo-

kende en fpottende figyuren ronds om hem , met ver-

Qq der
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der bywerk, door denzelven; opdoek; hoog i voet 35
breet 1 voet 9I duim. 32 - 5

25 Éen allerfchoonft Stuk , zynde de Liefde , verbeeld

door een fchoone Vrouw onder een verhemelte en af-

hangend blaauw Gordyn , ruftende tegens haar regter

arm een Kind: met verdere kapitaale bycieradien,door

Anthonyvan Dyk, op doek; hoog 7 voetS duim, breet

5 voet 81 duim. 78-0
26 Een in een Bofchaafïe ruftende naakte Venus op een

blaauw Fluweel Kleed met verder fchoon bywerk, door

J Sylvefler, op paneel-, hoog 1 voet zduim, breet 1

voet. 63 - 5
27 Een Mans Pourtrait, op 't pragtigfte uitgedoft, extra

kragtigen fchoon, door Frans Hals, op doek-, hoog

3 voet 92 duim, breet 3 voet, 50-0
28 Een Vrouwe Pourtrait met los hair , by het Hoofd ne-

derhangende, zeer fchoon van coloriet, door P. P.

Rubbens, op doek; hoog 2 voa 4! duim, breet 1 a>0££

9* itifm. 25-5
29 Een Gryfaart in zyn Stoel gezeeten, in de hand een

Wynkan, en leunende met den Arm op de Stoel , met
verder bywerk , door Gotfried Schalke , opdoek; hoog

, breet 9J duimen. 42-5
30 Een zeer fchoon Gezigt van de Triumphale Brug te

Romen , van een buitegemeen Perfpectief vol gewoel

,

door Gafparo van Wttel, op doek, hoog 1 voet 9%
duim, breet 3 voet 6| duim. 80 - 10

31 De Sr. PietersKerk te Romen van vooren, vol BoO-
rnen en Beelden met deszelfs geheele Omtrek en Ge-
zigt van 't Vaticaan en verder bywerk. door denzel-

ven, op doek; hoog 1 voet 10 duim, breet 3! voet.

8o - 10
32 De Poort genaamt la Porte del populo te Romen, met

een extra Perfpeclief langs drie wyduitgeftrekte Straa-

ten met hunne Kerken , Gebouwen , en verder by-
werk, door denzelven, op doek; hoog i voet 9* duim,
breet 3^ voet. 80-0

33 Het Gezigt van de Oude Kerk tot Amfterdam met de
Kerk-Huifen en andere Gebouwen , zeer kragtig en
uitvoerig gefchildert, door Jacob Ruysdaal, op paneel',

hoog 1 voet jï duim, breet 1 voet 6\duim. 110 - o
34 Eea
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34 Een Zee-Gezigt voor Goedereede met vyf Hollandfche
Oorlogfcheepen , en vericheide anderen in 't verfchiet,

door Willem van de Velde , op doek; hoog 3 voet 4!
duim, breet 4 voet 2% duim. 151 - o

35 Een Zee-V ifchmarkt aan een Dorp, vol*)

gewoel; in \ verfchiet Scheepjes de Vifch

aanbrengende, en verder fchoon bywerk,
door Micheau , op koper ; hoog 1 voet \
duim, breet 1 voet 3! duim.

36 Een dito weergaa , verneeldende een Markt
met Heeften, Graanzakken, als anders, ex-

tra vol gewoel ; en een Dorp en Scheepjes
in 't verïchiet, door denzelven , op koper:

zynde hoog en breet als voren.

37 Een fraai Kloofter-Gezigt in een Landfchap, door J.
van der Heyden: en zeer fchoon geftoffeert door J4-

driaan van de Velden, op paneel ;hoog 1 voet 3^ duim,
breet 1 voet 5 duim. 280 - o

38 Het Gezigt van een Markt met de daaromtrent gelege

Kerken en Huifen, vol gewoel; door, of in de ma-
nier van van der Heyden , op doek, hoog 1 voet 7J duim ,

breet 1 voet 11 duim. 31 - 5
39 Een Gezigt van 't Choor van de Oude* Kerk te DelfF,

met diverfe Wapens en ander bywerjc,zeer kragtig ge-
• fchildert, door H. van Vliet ióó8. op doek; hoog 1

voet 10 duim, breet 1 voet 5! duim. 22 - o
40 Een overheerlyk Stuk met vyftien Beelden , zynde daar

de Koninginne van Scheba voor Salomons Throon ge-

bragt werdt, door E. Quilinus , op doek; hoog 3 voet.

4 duim, bree 5 voet 8f duim. 215 - o
41 Een Stuk met dood Wildt van Patryzen , een Haas

aan een Tak van een Boom hangende , en verder fchoon
bywerk, door J. Fyt, op doek; hoog 2 voet 5^ duim,
breet 3 voer 10 duim, 300 - o

42 Een dito met allerly Wildt en klein Gevogelte, een
Haas aan een jagtgetuig , en verder bywerk , door den-

zelven, opdoek; hoog 4 voet , breet 5 voet 4 duim.
96'

-

#
o

43 Een hangende Haas, met verder Wildt en klein Gevo-
gelte, een Kat in een Mand, en verder bywerk, door
denzelven, op doek: hoog 2 vost 10 duim, breet 4 voet

li duim. 21 - o

Qq 2 44 Een
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44 Een kapitaal Stuk met Hoenderen en Eenden , die ne-

vens een Klokhen met haar Kiekens zig tegens een aan-

komende Grypvogel in tegenweer ftelien, met verder

fchoon bywerk, door Adriaan van Utrecht, op doek;

hoog 3 voet 9 duim, breet 5 voet. 2% duim. 46 - 5
45 Een Jagt Stuk met divers Gevogelte; voorts Diftels en

Vrugten op de 'beneden grondt, door P. Snyers > op
doek\ hoog 2 voet 10 duim, breet 2 voet 4 duim.

30-15
46 Een Vanitas, verbeeld door een fchoone Vrouw, rus-

tende met haar regterhand op een Doods -Hoofd, door

Eglon van der Neer, op paneel; hoog 1 voet 2| duim,
breet ii\ duim. 90 - O

47 Een Binnekamer, waar in een Dame met haar Kame-
menier en verder cierlyk bywerk, door denzelven, 1662,

• op paneel; hoog 2 voet, breet ivoet%l duim. 15 - 15

48 Een in een Binne-Kamer Mufi^eerend Gezelfchap van
vier Perfonen, met verfcheide foorten van Mufiek-In-

trumenten, en verder bywerk, door J. Ie Ducq 9 op
doek; hoog 2 voet 4 duim, breet 1 vo# ii* dwiro,

146 - o

49 Een Dame in een Kamer, zynde agter haar een Offi-

cier llapende op een Stoel, met verder fraay bywerk,
door denzelven > op doek; hoog 1 voet $1 duim, breet

2 duim. 20 - '5

50 Een ziek Meisje tegens een Tafel met een afhangend

Tapyt gedekt, waar by een Do&or, die haar de Pols

voelt, en agter haar een grimlaggende Jonge, die een
Haring in zyn hand houdt, door Jan Steen; van zyn
befte tyd, op doek; hoog 10J , breet B~ duimen.

72 - o
51 Jan Steen met zyn Vrouw, die een glas Wyn in de

hand heeft, zeer najuurlyk en grappig, door denzeU
ven; op ovaal koper; hoog 4I, breet 4! duimen.

14-0
52 Een Boere Binnehuis met negen zo fpeelende als vro-

Jyke Boeren en Boerinnen, met verder bywerk, door
H. Maartenfe Zorg, op paneel; hoog 2 voet 6\ duim,

9 breet 2 voet 3 duim. 100 - o
53 De Geboorte Chiifti, met de Aanbidding der Herders,

en Verder bywerk, door denzelven, op paneel; hoog
1 voet l| duim, breet 1 voet 6% duim. ' 20-0

54 Een
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54 Een Kunft-Kamer , rykelyk geftoffeert, verbeeldende

een Heer en Dame, zittende aan een latei met een Ta-
pyt gedekt, en aan wien Schjlderyen vertoont worden
door Gafpar Netfcber ,

opdoek', hoog i voet 9-J dimi,
breet 2 voet 1 dum* 53 - 15

55 Een Boere-ftaishouding, waar in een Vrouw met een
Beezem in de hand, in de manier van David Teniers ,

door Herman Sagtleeven , op paneel ;
htjog 1 voet 6

duim, breet 2 voet \ duim.. 40-5
56 Twee Boere Converiatien met fpeelende en dartelende

Boeren en Boerinnen, door Maarten Heemskerk , op
paneelen, ieder hoog 10, breet i2| duimen, 71-0

57 Een Binnehais met in een Bord fpeelend Gezeiicrrnp,

en Boertjes, doot denzelven, op doek', hoog 1 voet 5$
duim, breet 1 ^ctf i 7$duim,

. 32 - 5
58 Een Stuk met allerlei foorten van Thuinvrugtep , als

Kool, Wortelen, Knollen en Selderye, zeer natuur-

lyk, en in 't verfchiet een drinkende en vrolyke Boe-
re Converfatie van neege Beeldjes, door denzelven, op
doek\ hoog 1 voet, breet 1 voet 2~ duim. 25 - 15

59 Een klein Stukje , zynde een Muiiceerend Boere-Ge*
zelfchapje, in een iiinnehuisje , met een fraay ver-

fchiet en bywerk, door denzelven, op paneel; hoog

6{ ?
breet 9 dunnen, 1 1 - 15

60 Een kapitaal Landfchap met een Boere Wooning ,

fchoon Geboomte , een drift Schaapen en Herder op
den afwyk-nden grond, en ander cierlyk bywerk, door
Lucas van Uden, en geftoffeert door P. P. Rubbens

,

op paneel-, hoog 1 voet duim, breet 1 voet gïduim*

54-5
61 Een fraay Land-Gezigt met een Bofch in 't verlchiet,

en verfcheide Beeldjes, door dezelve L. van Udm,
op paneel', hoog 1 voet 8 duim, breet 2 voet 4 duim.

52-5
62 Een vrolyk Landfchap met zyn Geboomten, fchoon

verfchiet en verder Bywerk, door J. fVynandts, en
geftoffeert door A. van de Velde, op paneel', hoog 1

voet 1 duim, breet 1 voet 8| Ju/w. 65-0
62 Een fchoon Landfchap met Kruiden en Bloemen, en

waar in Cleopatra, door een Slang gebeeten ,
tegen*

een Boom nederg^zeeten is: voorts een Fontein en

Qq 3 Beef-
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52 o

Beeften in 't verfchiet; door A. Elsbaimer; zynde ge-

ftolfeert door Mozes Uittenbroek, op paneel', hoog 1

voet 4I duim, breet 1 voet 7| duim, 54 - O
64 len dito Landfchap met zyn Boomen in 't verfchiet:

op de voorgrond een beiaaden Ezel door een Boer ge-

leid wordende , voorts Bokken aan een Water , en

verder cierlyk bywerk, door Frederik de Moucberon,
op paneel-, hoog 1 voet 3| duim, breet I voet J duim.

35 - o
65 Een Landfchap met een Water daar een*

.Pont met Paarden en Volk overgehaalt

wordt, met verder Bywerk , vol gewoel
en zeer uitvoerig , door Jan van Breda, op
koper; hoog 8| duim, breet 1 voet.

66 Een dito , verbeeldende een Weg , daar

een Vragtwagen met Menfchen pasfeert

,

nevens verder gewoel van Menfchen en

Beeften, zynde niet minder uitvoerig dan

h vorige, door denzelven, op koper ; hoog

9|, breet 13 duimen.

Cy Een fchoon Landfchap met verfcheide Beef-*]

ten en Beelden ; voorts Ruinen en Boo-
|

men in 't verfchiet, zeer plaifant en uitvoe-
j

rig behandelt, door Jan Both , op doek;

hoog 2 voet 2 duim, breet 2 voet.

6B Een dito, zynde eenweergaa, door den-

zelven , op doek ; en hoog en breet als 't I

rorige. J
69 Een Spinnend Vrouwtje met een Jongen voor haar:

naaft haar een Boer, die zyn kousfen ophaalt, en in

verfchiet een Vee-dry vende Boer, door denzelven,

op paneel; hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet \ duim.

21-10
70 Danfende halfnaakte Nimphen in een Grot

en -Landfchap, met fchoon bywerk, door
Kornelis Poelenburg , op paneel ; hoog 1

voet 1 duim, bretit 1 voet j\\ duim.

71 Een dito met Bloemvlegtende Nimphen
P

zynde een weergaa , door denzelven , op
paneel; en boog en breet als '£ vorige.

Drie Naakte Nimphen in de Wolken , onaer die een

Ge^

4i o
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I

> Gevlerkte Cupido , met eenige Nimphjes in 't verfchiet*

door denzelven, op paneel; hoog iol , breet cj\ duimen*

15 - 5
73 Een plaifant Laftdfchapje , daar inne diverfe Vrouwe

Beeldjes , Ruines , en een aangenaam Peripeëtief, in

de manier van denzelven ; op paneel hoog ó , breet 7\
duimen, 12 - 5

! 74 Twee Land- en Bofch-Gezigten met hunne Waterval-
len en Beeldjes , door Huysmans van Mechelen , op
doek; hoog ieder 8£ , breet 10J duim. 32 - 15

75 Een Italiaanfche Handelplaats aan een Fontein: zitten-?

de en ftaande op den voorgrond eenige Vrouwen met
Koopwaaren, en in 't verfchiet een fraay Landfchap

,

zeer uitvoerig behandelt, door Thomas Wyck, op doek\

hoog 2 voet 2 duim, breet 2 voet 9 duim. 50 - o
76 Een Italiaanfche Zeehaven, met daar voor leggende

Scheeper ;
zynde op den voorgrond diverfe Kooplui-

den met Koopmanfchappen , en ander fraay bywerk,
door denzelven , op doek; hoog 2 voet ij duim, breet

2 voet duim. 27-15
77 Een Gezigt van een Italiaanfche Stad en Zeehaven:

zynde op de voorgrond zeer fchoon geftoffeert en op
de agtergrond ziet men verfcheide Scheepen , door

Beereflraaien, opdoek; hoog 3 voet , breet 3 voet 11

duim. 29-0
78 Een dito Gezigt van een Franfche Stad en Zeehaven,

zynde een weergaa van 't voorige, door denzelven 9

op doek ; en hoog en breet als H zelve. '20 - q
79 Een zeer fchoon Stuk, verbeeldende een Stad, waar

in op den voorgrond Mordechai op het pra^tigfte om-
gevoert wordt , door Gerbrand van den Eekhout

, op
doek; hoog 3 voet 3! duim, breet 4 voet 8 duim.

31 - o
80 Een Stuk vol gewoel met Beelden en andere Cieradien

,

door denzehen, in de mauier van Rubbens , op doek;

hoog 2 voet 11 duim, breet 3 voet 9 duim. 2t ~ 5
81 Een kapitaal Stuk, verbeeldende de Villing van Braga-

dinus, Gouverneur van de Stadt Fama Augufta, door

M. Saagcmoolen 1658. op doek, hoog 3 voet 8 duim,
breet 3 voet 3 duim. 36 - 15

82 St. Sebaftiaan , met Pylen doorfchooten werdende ;

zeerkragtig en flout gefcbildert, door H. Goltzius,

Q<14 PP
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op doek; hoog 4 voet i\ duim, breet 3 voet 4 duim.

15 - 9
83 Een Venus en Adonis, door Kornelis van Haarlem,

lóil. op paneel; hoog 4 votfj 5 dfui/w, breet 6 voet.

21-5
84 Een Pomona en Vertumnus, door Amelsvoort, op pa-

neel; hoog 1 voet 3 dwmz, breet 1 voet. 25-5
85 Een Naakt Vrouwtje by een Boom , aan een Water

nedergezeeten , de Voeten wasfchende , en de Kleede-

ren agter haar leggende, zeer zagt en mals gefchildert,

door H. Carré den Ouden, op koper; hoog io£, breet

$\ duimen.
,

15-0
186 Een kapitaal Stuk , daar Chriftus onder de Schriftge-

leerden itaat, met diverfe Jooden op de voorgrondden
andere in 't verfchiet, kragtig gefchildert, door A. de

Gelder, op doek; hoog 1 voet 4J duim, breet 1 voet

<i\ duim. 13 - o
87 Een dito, met drie Beelden, verbeeldende Jozeph, de

droornen van Pharao's Bakker en Schenker uitleggen-

de, door Rembrand van Rhyn , of uit het School van
denzelven, op doek; hoog 2 voet 3! duim ,breet2 voet.

10 - 10
€8 Een allervriendelykft Vrouwebeeld, in rood en zwart

gevlamde K-leeding, door denzelven; op doek; hoog 2

voet 5 duim, breet 2 voet. 17 - 10

89 Een oude Vrouw zittende te leezen in een Boek, door

Philip de Koning , op paneel; hoog 1 voet \duim, breet

x voet 55 duim. 10 - 5
90 Een oude Gryfaard op een Schalmey fpeelende , met

een Vrouw en een Jongen agter zig, met verder by-

werk, door Francijco Mola , opdoek; hoog 1 voet i|

duiniy breet 1 voet 4| duim. 13 - 5
91 Een Officier fpeelende op een Inftrument , terwyl een

ander Officier in 't Harnas, gekleed, daar na luiftert,

dootBasfano, opkoper; hoogt?!, breet % duimen.

11 - o
c)2 Twee Kindertjes zittende op een rood kleed, en mal-

kander omhelzende, zeer natuurlyk gefchildert, door
Antonio da Correggio, opdoek; hoog 1 voet 5! duim,
breet 1 voet 2\ duim. 10 - 5

p3 Twee rookende en drinkende Boertjes aan een Tafel,

en een Vrouw met een Kan naait haar ftaande, terwyl

iwee
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twee andere Boertjes, zig aan den Haard warmen,
door Kornelis Bega, op doek', hoog i voet ij duim,
breet i voet ïj duim. 21 - 5

94 Een Man en Vrouw met een Mand met Eijeren: en op
den voorgrond diverfe Bladeren en Groentens; zeer

natuurlyk en uitvoerig, door Reynenburg, op paneel;

hoog 1 «uotf 5| dwim, breet 1 votf ï| duim.

40-0
95 Een Tafel met een afhangend blaauw Kleed : op de-

zelve een antique Kan, Glas met Bier, Druiven, Ci-

troen , Radyfen , een Krabbe met een Scharby ter en
Vlieg &c. , door Jan David de Heem, op paneel \

hoog 11 f duim, breet 1 voet 3^ duim. 2! - 10
96 Een ftilleeven, beftaande in een met tiene omvlogte

Fles,. en omcingelt met VrOgten, waar by een Ka-
pelletje, opengefneden Haring, en verder ^ierlyk by-
werk, door J. Mortel, op paneel; hoog ï voet 1+ duim,
breet I voet. 33 - 15

97 Een fraay Fruitflukje met een Perfik en verdere Vrug-
ten met haar Ranken en Bladen; in 't agterverfchiet

een antique Vaas, Spaans Peepergewas, en verder by-
werk,door denzelven, op paneel; hoog 13 \, breet

11 duimen. 23-5
98 Een gedekte Tafel met Perfikken , waar op *

een Vlieg; voorts opengedaaneOckernoo-
ten, Kersfen , als anders, door G. vanAalfl ,

op doek; hoog 11, breet lo| duimen.

99 Een Tafel, daar op een Mes , Brood open-
gedaane Oefters, Wynglas &c. , door

denzelven, op paneel; hoog breet

10J duimen.

ico Een Ben met Bloemen, op de voorgrond eenige los-

fe Bloemen , met een gecouleurde Kapel , Rups ,

Vlieg en Slak, door den Fluweelen Breugel, op pa-
neel, hoog 9, breet lij duimen. 20-0

IO ï Een Fruitftukje met diverfe Vrugten op een blaauw
Kleed, door 5. Verelft, opdoek; hoog 13^, breet 16
duimen. 14-0

102 Een Stuk met allerhande foorten van Groentens, zeer

uitvoerig, door A. van Utrecht, op doek; hoog 3 voet

9 duim , breet 5 voet 2% duim. 14-0
J03 Een Apothekars Winkel met veel Flesfen: op den

Qq 5 voor-
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voorgrond twee Tafels en ander bywerk, door MU
cheau , op paneel ; hoog i voet 3 dyim , breet 1 voet

6| duim. 14 - o
104 Een fchoon geftofFeert Buiten Prieel , waar in aan een

Tafel meteen Tapyt gedekt , Kaartfpeelende enVrugt-
eetende Hetren en Dames in Satyne Kleeding, wer-
dende door een Moor en een oude Meid gedient, door
Gerards, op doek; hoog 2 voet 2| duim, breet 2 voet

i duim, 37 - 10
105 Een Basreliëf met fpeelende Kindertjes , brons cou-

leur, door denzelven, op doek; hoog 2 uoe/ 2 duim
]

breet 2 vo«.' 10 - 15
106 Een dito als vooren , hout couleur , door denzelven

,

op doek ; en froog en breet als vorige. 13 - 5
107 Dood Wildt op een Tafel met een blaauw geplooit

Kleed, en verder Jagt-tuig, door M. de Hondekoeter ,

zeer fraay opdoek; hoog 1 voet ui duim, breet 1

voet 6 duim. 17 - o
ïo8 Een Stuk met een Swaan, Kalkoen, Patryfen en an-

der Wildt; op den grond een Meloen met zyn Tak
en Bladen, door Jacobus de Gkeyn , op doek; hoog 3
voet 10 duim , breet 5 voet 8£ Jz//m. 10-15

109 Twee Jagtftukjes met dood Wildt van Haafen als an-

ders en vrder Pluimgedierte, Jagtgereedfchap en an-

der bywerk in een Landfchap , door Adriaan Gryff,
op paneel; hoog 5J, breet 7 £ duimen. 26 - 10

110 Twee Stukken met diverfe Vogels , Vos ,Konyn, Kapel
en andere Diertjes , door F. A. Brandei, op doek ; ieder

hoog 3 voet 8 duim, breet 4 1 duim. 28-0
111 Een fraay Stukje op wit gefchildert Doek'

met een aan een fpyker hangende Eend en

Konyn, door denzelven, op doek ; hoog 1

voet
g.J

duim, breet 1 voet \ duim.

112 Een dito weergaa ,met een Kievit, Hout-

fnep , Leeuwerk en gecouleurd Kapel

letje', door denzelven, op doek; en hoog

en breet als H vorige.

JI3 Een Landfchap in zyn Gebaomten , en

een Woöning, op de agtergrond valeijen, en Bergen

in 't verfehiet, door denzelven, op doek; hoog 1 voet

7 duim, breet 2 voet. 13 - 5
114 Een Landfchapje met Koeyen en Bokjes

9
door een

14 - 10

Gezigt van
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Harderinne geleydt wordende, door P. G. de Leone

,

op doek; hoogb-f , breet ioi duimen. 36 - 10
05 Een Gezigt van de Molen by het Dorp*

Orten, in de Majorie van 'sBofch, zeer

zagt en eêl gefchildert, door Vift.Janf-
zens,op paneel; hoog 10, breet 124 duimen.

llö Een dito weergaa, zynde een Landfchap y 44
met twee Wooningen , insgelyks een Ge-
zigt in de Majorie van 's Bofch , door den-

zelven, op paneel; en hoog en breet als '/

vorige.

i 17 Een aangenaam Landfchap met diverfe Ge*

'

|

zigten in 't verfchiet, waar inne een over-

vaarend Bootje en ander bywerk, door

de Jonge Befchey , op koper
; hoog 8 1 , breet

102 duimen.
J> 36

|ïi8 Een Dorp-Gezigt met een Kwakzalver

,

: Vragtwagen, diverfe Menfchen, Beellen

en verder gewoel , door denzelven , op
koper ; zynde boog en breet als 'i vorige.

,

119 Een Binnen-Huis, waar in twee rookende Boertjes

met een drinkende Vrouw en Kind , nevens divers

Huisraad, in de manier van Brouwer, door denzelven,

op paneel; hoogyj, breet 9J duimen. 34 10
120 Een dito, verbeeldende een Schoenmaaker met zyn

Jongen, en verder bywerk, door Q. van Breekel'en-

kamp, op paneel; hoog 13, breet 11 duimen.

28-0
121 Een Rivier-Gezigt met Visfchers in een Schuit: uit-

fteekendt Hooft, Kafteelen en Scheepen in 't ver-
fchiet, door J. van Goyen 1631. op doek ;hoog 3 voet

5 duim , breet 4 voet 10 duim. 26 ~ o
122 Een {til Water vol gewoel van Scheepen , door Jlbra-

ham Stonk, opdoek; hoog 2 voet 2\ duim, breet 2
voet 5i duim. 13 - o

123 Een in een Bofchaadie, met een afvlietende Caskaade
of Waterval , zich diverteerend Jong Gezelfchap van
vyftien Beeldjesin hunne Satyne Kledingen; zeer fraay,

met verder bywerk, door Komelis Jofeph de Heur\
op doek; hoog 1 voet 11 duim , breet 2 voet 8 duim.

18 - 5
124 Een
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124 Een Winter met een befneeuwde Boere Wooning, f

Gebouwen, en Schaats- ryders, met verder bywerk,
door Klaas Moknaar , 1649. op paneel; hoog i voe*

5i duim, breet 1 <z;oef ónim. 21 - 10
125 Een Binnehuis daar een oud Man en Vrouw aan een

Tafel met Spyze, met groote aandagt zitten te bid-

den, met verder fchoon bywerk, door Jan Mole-
naar, op paneel-, hoogSf, breet 8 duimen. 22 - 15

Jl6 Een Buiten-Wacht , daar de Soldaaten Kaartfpeelen

in 't byzyn van een Officier, Tamboer, en verder

bywerk, door A. Kuyp , op ovaal paneel; hoog 1

voet % duim, breet 1 voet 5§ duim. 11 - o
127 Twee Stukjes, zynde fchermutzelingen in Landfchap-

pen ; en een Dorp en Wagttooren in 't verfchiet, voï

gewoel, door Breydel , op paneel; hoog 5§, breet 75
duimen. 13 - 15

Ï28 Twee dito's, zynde Gezigten van de Rotterdamfe en
Schoolpoorten cïer Stadt Delff, ziende naar de Hooy-
kaade, Voorftad en Cingels, zeer net en uitvoerig ge-

fchiidert, door P. C. la Fargue , op paneelen; hoog

lof , breet 14^ duimen. 32 - o
,129 Een Boere Kermis met zeer veel gewoel , en een

Dorp in 't verfchiet , door Droog/loot
, op paneel

;

hoog 2 voet lol duim, breet 4 voet 11 duim.

14 - O
130 Een dito Kermis, mede met zeer veel gewoel, door

denzelven, op paneel; hoog 3 voet 3 duim, breet 4
voet 8 duim. • 16-5

Ï31 Een Boere-Huishouding , daar een Boer zyn Hond
vlooit, terwyl een Boerin daar na (laat te zien, met
verder bywerk , door E. van der Poel , op paneel;

hoog 1 voet i\ duim, breet 1 voet 4! duim.

17- 5
132 Een Schilder voor zyn Ezel nedergezee-

^

ten, met een Pen in de handt, en zyn
Palet , Penceelen en Verwen ter zyde
hem , met verder bywerk , door Jacob

Spruyt, op doek; hoog 1 voet $\ duim,
breet 1 voet 2J duim. j> 38 *• O

133 Een dito, zynde een Binnekamer, waar

in een Dame in 't Satyn gekleedt aan een
Tg-

«1
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Tafel , en haar Meid bezyden haar , door I

denzelven, opdoek; en boog en breet als I

vooren. J
34 Een oud Mannetje aan een Tafel met'

met kaarsligt, geld weegende, in de ma-

nier van Gerard Dou , op paneel; hoog

5^, breet 4^ duimen.

35 Een dito , met een Pasfer op een Globe
meetendc, mede by kaarsligt, zeer fraay

behandelt in de manier van denzelven, op
paneel; zynde hoog en breet als 't vorige.

,

36 Een Vrouwe-Pourtraitje met een blaauwe Slüijer, en

witte Pluim op 't hoofd , in de manier van (V. van-

Mieris , op ovaal paneel; hoog4J, ^reet 3* duimen.

11 - 5
37 Twee kleine Landfchapjes vol gewoel , door J. Sau-

kens, opkoper; hoog 7! , breet p£ duimen. 11 - o
38 Twee duo's, verbeeldende Grotwerkjes, op welkers

voorgrondt diverfe Beeldjes , en in
?
t verfchiet plai-*

fante Landgezigten, door IVittert , op paneel; hoog
1 voet | duim , breet 1 voet i| duim. 10 - 15

139 Twee Fruitftukjès met diverfe foort van Vrugten ,

door G. Prevoft, 1762. op doek; hoog 16%, breet 19
duimen. 10 - 10

140 Een Somer en een Winter, zeer uitvoerig, door Joh.
Ratz, 1763. op doek\ hoog i6\ , breet Ï8| diumen.

10-5
[41 Twee dito's, verbeeldende het eene Maria met het

Kindje, en het ander de Kruisfiging, door H. Lapis,

17Ó5. op doek; hoog l voet 6 dutm, breet x voet 2§
duim. II - 5

DOOR ONBEKENDE MEESTERS.

42 Een zeer fchoone Binne-Kerk, daar den Dienft ver-
rigt werdt met veel Volk in diverfe geftaltens : als

mede met Beeldwerk en Cieradien verciert , zeer

kunftig gefchildert, op doek; hoog 2 voet 4J duim,
breet 3 voet \ duim. 60-0

[43 Een Marktplaats met diverfe Turkfe en andere Koop-
lieden > ais mede verfcheide VVaaren op den voor-

grond
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groftd en ander bywerk, op doek; hoog 2 voet 6\ j

duim , breet 3 voet 7 duim. 55 - o 1

144 Een Landfchap met een Pedeftal en Vaas daar op, af-
|

hangend dood Wildt, en op de voorgrond Patryfen
!

&c. zeer natuurlyk gefchildert, op doek;hoog 4, breet

3 voeten, • 21-15
145 Een zeer fraay Gezigt uit Zee, op de Stad Vlisfin-

gen, met alle deszelfs Kerken, Toorens en Gebou-

wen, zynde zeer uitvoerig en plaifant behandelt, op

paneel ; hoog 1 vaet 9 duim, breet 3 voet i\ duim.

18 -

146 Twee Rivier-Gezigten met Rotzen, anticque Gebou-

wen en andere Cieradien op doek ; hoog 1 voet 6

duim, breet 2 voet 1 duim, 27-0
147 Een rookend Boertje met een Kan in de hand , en di-i

verfe andere Boeren en Boerinnen zich by 't vuuï

warmende, met verder bywerk, op paneel; hoog 10 j

breet 12-J duimen, 12 -

148 Een Binnehuisje , daar in een oude Vrouw een Jong
kamt, en een Boer naaft haar ftaat, zynde nog ee

Boertje in 't verfchiet, met verder bywerk, op pa

nezl; hoog8J, breet 2i duimen. 11 -

149 Een oude Gryfaart , liefkoozende een jonge Dame
met een Kan en Glas in de hand, zeer uitvoerig,

paneel; hoog 9! , breet 7! duimen, 20 -

150 Ses Pourtraiten van de fes Princen van Orange, als

van Prins Willem den I. Van Prins Mauritz. Van
Prins Fredrik Hendrik. Van Prins Willem den II

Van Prins Willem den III. En van Prins Willem de

IV. Alle zeer fchoon gefchildert op doeken ; ieder

hoog 4 voet ij duim, breet 3 voet 3^ duim.

150 -

151 Een gecraijonneert Vrouwe-Pourtrait met een Sabel

om haar hals , en andere Cieradien , extra fraay be-

handelt, met een glas daar voor, hoog 1 voet 11 duim,
breet ï voet 7 duim. 43 - o

152 Een gecraijoneerde Satyr met diverfe Ranken en Bla

deren verciert, zeer ftout en kragtig behandelt, met
een Glas daar voor*, hoog 1 voet 10 duim, breet r

voet 6 duim. 30 - o

cm
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt in Wisfel- Geldt , den 23. July ïyó-j. binnen

Brusfel,

1 TT^EN Borftftuk van een oud Man met gekroeft hair,

XIj en in 't zwart gekleed; in 't verfchiet ziet me»
het Borftftuk van een jong Man : zynde de kouleuren

verwonderlyk in een fmeltende^ en fchoon gefchildert

door Titiaan, op doek ; hoog 2 voet 1 duim, breet r

voet 7 duim. 107 - o
2 Een flaapende Venus, zeer fchoon , door denzelven%

Cmen vind die in Prent , gegraveert door Sartman: ) op
doek; hoog 4 voet 6 duim, breete fiont niet uitgedrukt*

60 - o
3 Een fchoon Landfchap, door Claude Lorenois, van zya

befte tydt, op koper-, hoog 1 voet 9 duvn 9 breet 3 voet

1 duim, 175 - o
4 Een Afneeming van 't Kruis , zynde een fraaije Schetz ,

door Jacobo BaraCfio, waar van het groote Stuk zig

bevindt in de Cathedraale of Hoofd-Kerk van St. Lau-
rens te Peroufe, op koper-, hoog 2 voet 1 dtwm, breet

1 voet 3 104 - o
5 Twee Koopfteeden of Handelplaatfen in de Levant

,

met Figuuren geftoffeert , door een braaf Italiaans

Meefler op doek ;
hoog 3 uoe£ 10 duim

9
breet 5 uc££

1 duim, 68-0
6 De verfchyning des Engels aan Jofeph in den Droom ^

teneinde ny Maria niet zou verlaaten, door Domini-
quino, op doek; hoog 4 voet 2 duim , breet 6 5
5 Jw/to. 35 - o

7 Een Sufanna in 't Bad, levens grooote, en in 't ver-

fchiet de twee Boeven, door Paulo Veroneeje ,op doek\

hoog 5 voet 7 duim, breet 4 voef 2 duim, 20-0
8 De dood van Adonis, door denzelven, op doek; hoog

4 voet 4 duim, bïtet 5 voet. j duim. 21-0
9 Een Stuk met klein Wildt, door Benedetto CaJliglione 9

opdoek; hoog 3 voety breet 4 voet 4 Jw/m, 20 - 10
10 Twes
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13 Twee dito's, verbeeldende beide, St. Francifeus, de
eene door Auguftin Caratio , en d'ander door Caflelltl

op doek; hoog i voet 6 duim, breet i voet 4 duim.

20 - o
11 Twee dito's, zynde een Gezigt van de Stad Romen,

en van 't Campo Vaccino, door de Peigna, op doek;

hoog 3 , breet 6 voeten» 79 - o
12 Twee dito gezigten, door denzelven, op doek; hoog i

voet 3 duim, breet 1 voet 9 duim. 28-5
13 Twee dito's, zynde 't een Een Veld- ofLand-Sujet, en 'ë

ander de Ruine van een Ark-triomphaal ; met Figuuren
geftoffeert, door denzelven; hoog 2 voet 3 duim, breet

1 voet 8 duim. 26-0
14 Twee dito's, verbeeldende de wederkomft der Vi&J

fchers van Blanekenberg: en de Groenfel Markt van Brug-
gen, zeer fraay, door Garmain, op doek; hoog 3 voet

9 duim , btett 4 voet 4 duim. 207- o
15 De Hiftorie van Narcisfus , door Sebafliaan Franks ,

in een Landfchap door Jan Breugel, op koper-, hoog
10 dwim, breet 1 voet 2 duime 150 - o*

16 Een paar Stukjes, verbeeldende het een een BattaiJje;

en 't ander, een Hiftorie, door Francisco Franks, van
zyn befte tyd, op paneel; hoog 1 voet 4 dw/m, breet

9 duim. 88 - o

17 Nog een Battailje Stukje, door denzelven, op paneel;

hoog 9 duim, breet f 9 dw*'m. ói - o
18 De Triomph van Bacchus, vergezelfchapt van Bac-

chanten die hem geleide na den Tempel, welke men
op een Heuvel ziet, door Joban Franks, van zyn bes-

te tyd, op paneel; hoog 1 voet 3 duim, breet 2 voet

3 duim 51 - 15
19 Diana en haar Gezellinnens verfchrikt op het zien van

Acteon, door H. Rottenbamer , op paneel; hoog 1 voet

ïduim, breet 1 voet 5 duim. pi.- o
20 De Ontdekking van Califto voor Diana en d'andere

Nymphen; door denzelven, in een Landfchap, door
ö'm Fluweelen Breugel, op koper; hoog 2 <z;o# 2 duim 9

breet \' voet 4 duim. 245- o
21 Een fchoon Landfchap van Momper , met Figuuren

geftoffeert, door voorn. Breugel , op paneel; hoog 1

o;oe* 9 rfw/m, breet 2 voet 6 duim. 115 -

22 Ee/



Catalogus van Schilderyen. 623

22 Een Stukje verbeeldende, een Luft- of Buite-Hüis met
fraai Geboomte verzeldt , door van der Heiden-, en
met figuuren geftoffeert door Adriaan van de Velden

,

op paneel-, hoog x voet 7 duim, breet 2 voet 1 dWm.
226 - o

23 Een paar Landfchapjes, door Wynants; met Figuuren
door A. van de Velden, op doek; hoog 1 voet 4 Jwim,
breet 1 voet 7 Jw'm. 195-0

24 Een paar -Landfchapjes met menfchen en Beeften , door
Adr. van de Velde , op doek, hoog 1 voet 2 duim,
breet 1 voet 5 dw*m. 145 - o

25 Een Landfchap, verfiert met een Reiskoets met pas-
fagiers, en op de voorgrond Reizigers te Paard, door
den Fluweelen Breugel, op paneel ;hoog 1 voet 3 duim,
breet 2 voet. 101 - o

26 Een paar Landfchapjes, door denzelven, op ronde pa*
neelen; hoog 7, breet 7 duimen. 70-0

27 De fchoone Egyptize , door Wouwerman, op paneel ;

hoog 1 voet 4 duim, breet 1 <uoef 3 duim. 108 - o
28 Een Landfchapje met Figuuren, door David Teniers*

op koper, hoog 10, breet 6 duimen. 69-0
29 Een paar dito geftoffeerde Landfchapjes , door denzeU

ven. op koper; hoog 5, breet 7 duimen. 67-0
30 Een paar dito's , door denzelven; (men vind die in

Prent, gegraveert door Kraft, onder de Titel; van y
t

ifte en 2de Gezigt van Vlaanderen) op paneel, hoog 5,
breet 4 duimen. 94-0

3t Een paar dito's, zynde Rookers, ter halver lyf, door
denzelven; (mede in Prent , door Kraft gegraveert) op
koper; hoog 5, breet 4 duimen. 35 - o

32 Een Rook-Kroeg, door Adr. van Oflaade, op paneel ;

hoog 1 voef 2 du/m , breet 1 voet 8 duim. 93-0
33 Een Stuk met Vrngten en klein Wlldt , door Fyt , van

zyn befte tydt, op doek; hoog 4 voet 6 duim, breet

6 voet. 125 - o
34 Een dito fchoon Stuk met Wildt en ander Gevogelte

door Franfois Sneyers, van zyn befte tydt, op doek;

hoog 6 voet 4 duim , breet 6 voet 6 duim. 60 - o
35 Een Battaille , door Pieter Snyers , op doek ; hoog 4

voet , breet 5 woef. 60-0
36 Twee Knie-itukken, verbeeldende, de Aarts-Hertog

Rr en
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en Hertoginne Albert en Ifabella, door P. P. Rubbens, J
op paneelen; hoog 3 voet 7 duim, breet 2 voet.

45- o li

37 De Bekeering van Paulus , döor denzelven , in 't

Grauw, (zynde in Prent gegraveert door Bolswaart)

op doek; hoog 1 voet 7 duim, breet 2 votf 2 dw/m.
28-10

38 Een Pourtrait, zynde een Borftftuk, door denzelven ;

op£<W£/; hoog 8, breet 6 duimen. 20 - 10

39 Een Saters-Kop, door denzehen, op paneel-, hoog 1

votf 5 dttf'm, breet i voet 4 Jwiw. 10 - 10

40 Een Mans-Pourtrait, zeer goed gefchildert , uit de ,

Schoole van Rubbens, op doek, hoog 3 voet, breet 2

6 duim. 27-0
41 De aanbidding der Wyzen , zeer fchoon gefchildert,

na denzelven, op koper-, hoog 2 vo# 2 Jni/w, breet 2

uoe* Ó Jw/rn. 29-0
42 Een Stilte , zynde Jezus , flaapende op de Schoot van

zyn Moeder , terwyl St. Jozeph het Kind aandagtig

befchouwt , door Antoni van Dyk, op doek;hoog 3 voet

6 duim , breet 4 voet 3 duimen. 51 - o
43 Een Mans-Pourtrait ter halver lyf , door denzelven,

op paneel hoog 2 uetf 6 duim, breet 2 vo#.

45 - o
44 Een Borft-ftuk zynde een Mans-Pourtrait , door den-

zelven; op paneel; hoog 2 voet ^duim, breet 1 voet

9 Jw/m. 25-0
45 Een Schetz , verbeeldende Achilles , verkleedt in vrou-

we gewaadt, word ontdekt door Uliffes, door denzeU
ven, op paneel ; hoog 1 voet 9 dw*m, breet 2 uoe*

4 Jw/w. 25 - 10
46 Een Vrouwe Pourtrait, hebbende een Jongetje nevens

haar, door Teyfens, op doek;hoog 3 voet

,

breet 2 voet

7 Ji«m. 36 - o
47 Een Heilige Famielje, door Gerard Zegers, op doek;

hoog 4 <uo#, breet 5 votf 2 dw/m. 41-5
48 Een fraay Stukje, verbeeldende een Cavalier vergezelt

van een Damen te Paard en een Page te voet, in een
plaifant Landfchap , door Gonzalo Coques, op doek;

hoog 1 voet 9 duim, breet 1 voet \ duim. 162 - o

49 Een Mans- en een Vrouwe-Pourtraitje, door denzel-

ven,
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ven, op paneele; hoog 5, breet4 duimen. 22-0
50 Een Landfchapje met Figuuren, door Poetenburg, op

paneel; hoog 1 voet 3 duim, breet 11 duim. 59-0
51 Een paar Landfchappen , door Jacob van Artois , zyn-

de het eene geftoffeert met de vlugt na Egypte; en 't

ander, met een Rufting der Heilige Famielje op die

vlugt, door Andries Both , op paneelen; hoog 1 voet 7
duim, breet 2 voet 3 dwwz. 100 - p

52 Een Landfchap , door denzelven , op doek ; hoog 2
voet 2 dw/m, breet 2 voet 9 dw/m. 35-10

53 Een dito Landfchap, door denzelven, op paneel', hoog
2 2 dw/m, breet 2 <yo# 7 Jwim. 25-10

54 Nog een Landfchap, door denzelven, op paneel; hoog
1 uoef 6 duim, breet 2 ucw. 25 - 10

55 Een Landfchap door Jan Both, met Figuuren geftof-

feert, door A. van de Velden, op paneel , hoog 1 voet

5 ctoz , breet 1 voet 9 duim. 28 - 10
56 De émigratie of omzwerving van een Patriarch, in een

fchoon Landfchap , verrykt met Figuuren , laftdragen-

de Kemels , en andere Éeeften, door H. Sacbtleven,

op paneel; hoog 1 voet 5 duim, breet 1 voet 9 Jw/m.

28-0
57 De Wederkomft van Eliëzer met Rebecca , ryk in Or-

dinantie zo van Menfchen, Beeften, als Ruinen, door
Bartholomeus Breenberg,op paneel, hoog 1 voet 7 duim,
breet 3 voet 2 duim. 72 - o

58 Een Landfchapje met Ruine , door Paulo Bril, op ko-

per; hoog 6 , breet 8 duimen. .28-0
59 Een Landfchap, door denzelven, op paneel; hoog 1

woef 9 dw/m, breet 2 4 dw/m. 36 - 10
60 Een Landfchap, door denzelven, geftoffeei* met het

Oordeel van Paris, door Rottenbamer , op koper; hoog

7, breet 9 duimen. 43-0
61 Een Landfchap , door denzelven , met Figuuren ge-

ftoffeert door den Fluweelen Breugel , op paneel; hoog
1 iHtë* I du/ra, breet 1 voet 8 Jh/tw. 35 - 10

62 Een paar dito's
,
zynde het vertrek na , en de Weder-

komft van de Jagt , door Breeda, in de manier van
Wouvjerman, op paneel; hoog 1 voet 4 duim, breet

1 voet 5 duim. 86 - Q
63 Twee Markten met differente Groentens &c, door

Rr 2 Dorf*



Cl6 Catalogus van Schilderyen.

Dörfmeijler , op paneel: hoog i voet 7 duim, breet 2
voet 1 ouiVft, 195 - o

64 Twee Zeevaarten , door Piémont, op Jo£& ; hoog 1

voet 4 Jw/w , breet 2 o;oe* 2 duim. 49-5
65 Twee Gezigten van Ooftenryk, door Brandt den Ou-

den, op doek hoog 1 voet 3 dw;m, breet 2 a;oe£.

74 - o
66 Een Landfchap , door denzelven; op doek , hoog a

vo^ , breet 2 voet J daim. 25-5
67 Een dito Landfchap, door denzelve, op doek, hoog 2

uoeJ 2 dw/m, breet 3 vo^. 25-0
68 Twee kleine Landfchapjes, door denzelven; op panee-

len ; hoog 5, breet 8 duimen. 21 - ló
69 Een Landfchapje met Figuuren, door Pa«/ Potter, op

paneel; hoog 7, breet 9 duimen. 25-0
70 Een Landfchap met Menfchen, paarden en Wagens,

door de fiondf
,
op doek ; hoog 1 voe* 6 duim , breet 2

uofj 1 dwi/w. 40-0
71 Een Land-Gezigt , in de manier van Berghem , door

een braafMeefter , op dotf£; hoog 1 6 duim, breet

3 a?o£j 7 duim. 3Ó - o
72 Een Stiand-Gezigt , met een menigte Figuuren en Bees-

ten, door Jan van der Meer, op doek; hoog 2 voet 6
duim, breet 1 voet 9 duim. 36 - 10

73 Twee kleine Zee-Gezigtjes, door Micheau, op panee-

le; hoog 7 duim, breet 1 voet. 24 - 5
74 Een vrolyk Gezelfchap, door Palamedes, op paneel-,

hoog 1 twe* 7 du/m , breet 2 voet 3 dwra. 30-0
75 Een Dame fpeelende op het Clavecimbal, vergezeld

zynde van haar Meefter, door van Slingeland,op doek',

hoog 1 voet 7 duim, breet 1 voet 3 du/m. 26 - o
76 Het Feeft van Bacchus, door Vertangen, op paneel;

hoog 1 voet 3 duim , breet 1 voef 6 duim. 15 - 10

77 Een oud Man met t' zaam gevouwe handen, door ffi.

van Mieris, op paneel; hoog 6, breet 5 duimen.
20-0

78 Een Stukje door Adr. Bromver, op paneel; hoog 7,
breet 5 duimen. 22 - 10

79 Een Maanefchyn, door Aart van der Neer, op paneel;

hoog 8, breet 9 duimen. 23 - Jj
80 Een Hollands Gezigtje, door Jan van Gooyen, op pa-

neel \
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neet; hoog 1 voet, 7 duim, breet 2 voet 9 duim,

19-0
81 Twee diro's, zynde Batzeba gaande uit het Bad: en

Mozes, uit het water de Nyl ,
getogen wordende;

door Spilberg , op doeke
; hoog 3 voet 7 duim , breet 5

votf 5 33 - o
82 Een Griekze Offerhanden, door denzehen, op doefc ;

hoog 4 voor 2 duim, breet 3 5 duim. 21 - 10

83 Een Stuk, verbeeldende de Zegening Chrifti over de

Kinderen, door de Krayer , op doek; hoog 4 vo^ 2

duim, breet 5 i>oe* 6 duim. 24 - O
84 Het laafte Avondmaal van Chriftus , door Ottho Venius

y

op koper; hoog 1 voet 1 duim, breet 1 voet 5 dwfm.

19 - 10
85 De Dooping Chrifti, door Rottenkamer , op Joefc;hoog

1 i;o# 2 ditt'm, breet 7 Jwim. 15 - 3
86 Een Landfchap met Figuuren , door Vieter Gyfen , op

paneel; hoog 1 3 dW/w, breet 1 voet 7 Jwf'm.

28 - 10

87 Een paar Landfchappen, door Gdfpar de Witte, op
' doek; hoog 2 votf 2 Sm/tw, breet 1 voer 9 dw/w.

32-5
88 Een paar Landfchappen, door Vadder, met Figuuren

geftofTeert door David Teniers , hoog 1 voet 9 duim,
breet 2 voet. 37 - 10

89 Een paar Landfchappen in de manier van Satvator Ro-

fa, op' koper; hoog 1 voet 6 duim, breet 2 voet,

44 ~ 15
90 Een paar Bloemftukjes, door Verendaal , op doeken;

hoog 2 votf 1 Jw'm , breet 1 voet 6 duim. 25 - 5
91 Een Stuk met Vrugten , zeer natunrlyk gefchildert,

door Gillemans', hoog 1 voet 2 duim, breet 2 voef.

20 - O
92 Een kapitaal Stuk, zynde een Gezelfchap, door van

der Laanen , op doek: hoog 4 voet , breet 3 voet 3
dtt/m. 20-10

93 Een Tentatie van St. Anthonie , in de manier van den
Hel/en Breugel; hoog 2 voet 6 duim, breet 4 voet,

'

22-0
94 Een Landfchap door Momper en Breugel, op doefc;

> hoog 1 voét, breet 3 vo*f 6 duim. 19 -0
Rr 3 95 Een

v4
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p5 Een Landfchapje , door Elzbeimer, opkoper-, hoog 4,
breet 7 duimen. 18 - 5

96 Een dito Landfchapje, in de manier van Breugel, op
marmer , hoog 4, breet 5 duimen. 13 - o

97 en. Landfchap me} Figuuren, in de manier van denzeU
ven\ hoog 1 voet 6 duim, breet 2 uoef 4 <fw*m. 14 - o

98 De Boere Doétor , door Hellemont , op doek , hoog I

voet 5 duim, breet 2 voet 1 duim. 11 - 10

99 Een Stukje, zynde een Militair Sujet, door A. Quer-

furth, op paneel', hoog 1 woef 5 duim, breet 1 votf 1

dwi/ra. 10-10
100 Een Borftftuk van een oud Man , door TeJJart, op

doek; hoog 1 voet l duim, breet 2 3 dw/m.

10 - 10

EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door den Heer Kunfl-Schilder Gerard Sanders,

Verkogt den 5. Augufti 1767. te Rotterdam.

I TT^EN Italiaanfch Landfchap, waar in een badend

A2j Vrouwtje, drenkende Beeftjes en ander bywerk,
kunftig gefchildert door Lucatelli\\\oog 3 voet \\duim,
breet 2 voet 4 duim. 180 - o

3 Een Landfchap waar in een Vrouw te Paard zit, een
Man uit een Emmer drinkt, met Ezels en ander by-
werk daar by , door J. Asfelyn 1652 ;

hoog 15 , breet

18 duimen. 300 - o
3 Een nakende Jagt-Nimph zich reinigende , zeer mals

gefchildert, door Pieter van der Werff 1722; hoog

16, breet 12 duimen. 280 - O
4 Een Land- en Water-Gezigt met zwem-'
mende Beeldjes, door J, van Huyjfem;
hoog 9, breet 11 duimen.

5 Een dito, kunnende dienen tot een weer- ^ ^

gaa , door denzelven , zynde hoog en breet

eis
9
t vorige.
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6 Een Italiaanfche Zeehaven, door A. Pynaker, hoog
15^, breet 12 duimen. 60-0

7 Een Landfchap waar in op de voorgrond veel {tron-

ken van Boomen, door den&hen; hoog 20J , breet i8J
duimen. 25 - q

8 Een Landfchap geftoffeerd met Koeyen en'

Schaapen, door Dirk van Bergen ; hoog

15, breet 17 duimen. I 51 - O
9 Een dito weergaa, door denzelven\ zynde

hoog en breet als H voorige.

10 Een Land- en Duin-Gezigt, met een by malkander zit-

tend Gezelfchap,door Pieter van Laar;hoog li, breet

14 duimen. 19 - o
11 Een Landfchapje met fpeelende Kindertjes en Satertjes,

door ikf. Terweften ; hoog 15 , breet 18 duimen.

31-0
12 Een Landfchap, waar in een Jager met Jagthonden ,

door J. Wynants, hoog ii voet, breet 2 voet.

31-0
13 Een Bacchus Feeft, door G* L. Invent ; hoog 30,

breet 37 duknen. 44-0
14 Eenfchoon Landfchap, door F.MUée% hoog 14, breet

172 duimen. 21 - o
15 Een Landfchapje , waar in een Koetje , een Geitje en

een Schaapje, benevens een zittende Harder, door A.
van de Velde ;

hoog 7^ , breet 9I duimen. 13-10
ló Een Jagt-Nimph met twee Honden, door A. van den

Tempel\ hoog 40, breet 33 duimen. 14 - 10

17 Een Rhyn-Gezigtje , in de manier van H. Sagtleeven ;

hoog 5f , breet 7 duimen. 15 - 10
18 Een dito, in de manier van denzelven; hoog 6, breet

8 duimen. 12-10
19 Een Stukje met Eendvogels, Ganfen en Duiven, door

Kornelis Sagtleeven', hoog 9, breet 11 duimen.

12 - 10
20 Een Vaas met Bloemen, door Gafp. Pedro*\

Verbruggen; hoog 32, breet 26 duimen,
j

21 Een dito, kunnende dienen tot een weer- J> 23 - o
. gaa, door denzelven\ zynde hoog en breet

\

als H vorige. J
22 Een jong Mansperfoon fpeelende op de Bas, en een

Rr 4 Jon-
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Jonge met een Fluit, door Frans Hals;hoog 28, breet

23 duimen. 19 - o
23 De Kunft-zaal te Dusfeldorp , door Tobias van iVyme-

gen; hoog 37, breet 50 duimen. 12-0
24 Een Vrouw hebbende de Maan onder haar Voeten , en

wordende met een Laurier Krans gekroont , uit de
Schoole van Rubbens ;hoog 27 , breet 22 duimen. 20 - O

25 Een Vaas met alierley Bloemen, op een*

marmere Tafel , waar nevens een Neft met
Vogei-Eijeren,door G. Sanders i754;hoog

voet, breet 14 duimen.

26 Een Teljoor met Vrugten en Bloemen ,

ftaande op een marmere Tafel, waar op
ligt een Neft met Vogel-Eijeren, door den-

zeiven; zynde hoog en breet als't voorige.
,

27 Een kapitaal Stuk met Vrugten en Bloe-'

men, door denzelven 1.763 ; hoog 2 voet,

breet 1 voet 8 duim.

28 Een dito weergaa, door denzelven ; 176Ó.
zynde hoog en breet als 't vorige.

29 Het Huwelyk van Alexander , en Roxaa-'

ne, door denzelven 1754; hoog \\ voet,

breet 14 duimen.

30 Clelia te Paard , met haare Maagden , door
denzelven-, hoog i| voet 9 breet 14 duimen. %

31 Een Hof-Gezigt en eenige fpeelende Kindertjes met
een Bok, door denzelven; 1754. hoog 13, breet 17
duimen. 33 - o

32 Een Mans- en Vrouwe-Beeld , draagende een Mandje
met Vrugten , door denzelven ; hoog 32 , breet 25
duimen.. 21 - o

33 Een Jongetje en een Meisje , fpeelende met een Vogel-

tje, door denzelven; 1766. I100&12, breet 10 duimen,

14 - 5
34 Een Hemeltje met Cherubyntjes,door denzelven;i"j6^,

hoog yl , breet 92 duimen. 10 - 10.

35 Een Spaanfch Hondje op een Fluweel Kusfentje, door
denzelven; hoog 8, breet 7 duimen. 11 - 5

36 Twee Vrouwen, verbeeldende Liefde en Vrede, die

malkander omhelzen, door denzelven; hoog 32, breet

25 duimen. 11 - o
• 37 De

87-0

^100 - O
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1

37 De Voetwasfing der Apoftelen, hoog 16, breet 20 dui-

men. 30-0
58 Een Arkadifch Landfchap, hoog £3, breet 29 duimen.

28-0
39 Een Heidenfche Hiftorie, in de manier vkx\J. de Wit.

25-0
40 Een~Stuk met twee Kindertjes, die malkaar omhelzen,

in het graauw , door denzelven. 23 - 10
41 Een Land- en Water-Gezigt,hoog 8 , breet*}

io| duimen, > 24 - o
42 Een dito weergaa, hoog en breet als voron. J

43 Een Italiaanfch Landlchapje , hoog 6 , breet 8g dui*
men. 14' - p

44 Een Landfchap waar in op de voorgrond een Vrouwtje
zittende op een Ezel, met een Man ter zyde, door A,
van der Kabel', hoog 2i|ji breet 18 duimen, 8 - 10

45 Een Landfchapje waar in een Waterval en een Nakent
Vrouwtje zig reinigende aan een Fontein : terwyl Cu-
pido van agteren met zyn Boog op haar aan ligt; zeer
uitvoerig in Miniatuur , door Qrley\ hoog 7J, breet ö
duimen. 11 - o

? EXTRACT UIT EEN CATALOGUS

van ITALI AANSCHE SCHILDERYEN.

Verkogt den 26. Augufli 1767. in Amfterdam.

NB. De Schilderyen zyn binnen de Lyften gemeeten , met de

Amflerdamfcbe voetmaat van 11 duimen in

de voet.

ï "T TIER Srukken , zynde Landfchappen met Anti-

V que en brokkelagtige Gebouwen, als mede daar

door loopende Rivieren, en fraay geftofFeett, alle van
een aangenaam coloriet en goede fmaak en verkiezing,

door Paolo Anezi, op doek ; hoog 11, breet 33 dui-

men. IOO - O
2 Een Ovidifche Hiflorie , door Nicola Berrettoni, op

doek ;
hoog 32, breet 39 duimen. 41-0

Rr 5 3 Een
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3 Een Stuk, verbeeldende daar Hagaren Is-'

maël door Abraham uitgelei gedaan word

,

die aan den eenen kant agterwaarts door
Sara befpot , en aan de andere zyde door
Ifaac beweent word , door Sebafliaan Con-
ca, op doek; hoog 25, breet 19 duimen.

4 Een dito, zynde daar de Dogters vanLoth
haar Vader het verkwikkende vocht toe-

reiken, door denzelven; zynde een weer-
gaa tot , en hoog en breet als H vorige.

5 Een dito, zynde een Zinnebeeldige Hifto-'

rie, door denzelven, opdoek; hoog 19,
breet 26 duimen.

6 Een dito weergaa tot , en boog en breet als

H voorige , door denzelven.

(NB.) Voorgem. vier Stukken zyn zeer gracieus van
vinding en omtrek, de Kleeding breet gcplooit, zeer

gloeijend en harmoniërende van coloriet.

7 Een Stuk verbeeldende het Onthoofden van den Mar-
telaar St. Torpée, zynde een extra ryke en fraaije Or-
dinantie , en niet minder wegens fchikking der couleu-

ren, meefterlyk aangaande den omtrek, en uitvoerig

en delicaat behandelt , door Placidico Conftanzi , op
doek; hoog 37, breet 40 duimen. 71 - o

8 Een extra fraaije Italiaanfche Zeehaven /
met- fraaije ftoffagie , zoo van gratieufe

Beekjes, zich met Visfchen beezig hou-
dende, als ook kloeke Vaartuigen, extra

warm en aangenaam van coloriet, door D.
de la Croix , zynde niet minder als van
Vernet, op doek; hoog 19, breet 15 dui-

men.

9 Een dito weerga , zynde een hevige Storm

,

op welker voorgrond men ziet , een brok-

kelagtige Klip met een in nood zynde Vaar-
tuig, waar uit de Menfchen , wegens de

groote branding, zich zoeken te redden;

voorts een fraay veifchiet, in alles niet min-

der als 't vorige , door denzelven ; mede
op doek , en hoog en breet als H zelve.

10 Een leggende en {taande Hondt met doodt Wildt, door

Davidy op doek; hóóg 38, breet 32 duimen* 27 - o
II Eea

185 - o
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11 Een (taande Vrouwe Beeld, hebbende in haar Regter-

handt eenige Bloemen, terwyl zy met haar Linker-

handteen Sandlooper om hoog houdt, en verder by-
werk , toepasfelyk op de Eeuwigheidt , door Domi-
nichino , op doek ; hoog 22 , breet 37 duimen.

26 - o
12 Een Prediking van Paulus, zynde een ex-*]

tra fraaije Ordinantie , fchoon getekent en
|

gefchildert , door Luigi Garzi , op doek

;

hoog 24, breet 16 duimen.
> 6a - q

13 Een dito, zynde de Onthoofding van den ^

voorgemelden Kruis-Gezant , in alles niet

minder als 't vorige , door denzelven ; me- I

de op doek , en hoog en hreet als H zelve. J
14 Den H. Giérolamo in Penitentie of Devotie ,

fraay van
omtrek, en Meefterlyk gefchildert, door Guercino, op
doek; hoog 27, breet 20 duimen. 36 - o

15 Een St. Jofeph, zittende op de Wolken met het Kind
Jezus , {taande op zyn fchoot , dat hy met zyn linker

Arm omheill: in een devote houding , zynde voorts

verzelt van Engelen en Ceraphyns , door Philippo Lau-
ro, opdoek; hoog 15, breet 11 duimen. 119 - o

16 Een Kerkelyke Hiftoiie, zynde een Maagd toegedaan

de Auguftiner Order, in een knielende geftalte, wor-
dende van agterwaarts onderfteunt van een Engel, ter-

wyl een tweede , van den Hemel nederkoomende ,

haar zoekt met een Pyl der Goddelyke Liefde te door-
grieven ; verders tot verheerlyking een Schaar van
Engelen en een Glorie van Ceraphyns , door den*

zeiven, op koper; hoog 12, breet 16 duimen.

140 - o
17 Een Landfchap, aan welker linkerzyde men ziet zitten

eenNimph, leunende op haar eene Arm en met haar

Regterhandt wyzende op een Sater in een knielen-

de A6tie, die door een Cupido geboeit word, terwyl
een Vliegend Kindje hem by zyn Langhairige Baard
trekt , en hem met een Pyl zoekt te treffen , door
denzelven, opdoek; hoog 13, breet 17 duimen.

185 - o
18 Twee GrottifcheLandfchapjes met door hetwaater waa-

dende kloekke Beeldjes , extra fraay van omtrek en mees-
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Ï355 - o

terlyk behandelt, door denzelven, op doek; hoog 16,
breet 11 duimen. 48-0
(NB.) De voorgemelde vier Stukjes zyn alle zeerfraay

geteekent en geordineert , dun en eêl gefchildert , de

Kleeding groots geplooit en aangenaam van coloriet.

Ï9 Een extra fraay Landfchap met kloek-'
* ke ftoffagïe , van Herders en Herderin-

nens met hun byhebbent Vee ; zeer fraay

van Ordinantie en plaifant coloriet , door
Locatelli , op doek ; hoog 29, breet 38
duimen.

20 Een dito Landfchap
, zynde een weer-

gaa , in alles als het vorige , door den-

zelven ; op doek , en boog en breet als
7
t

zelve.

21 Een dito fraay geftoffeerd Landfchap als*
s de voorgaande, door denzelven, op doek;

hoog 24, breet 29 duimen.

22 Een dito weergaa, door denzelven, mede
op doek ; en hoog en breet als voren.

23 Een dito geftoffeerd Landfchap als de voorige, door
denzelven, ook op doek; hoog 29, breet 24 duimen.

127 - o
24 Twee dito Landlchapjes, door denzelven, niet minder

als de voorgaanden, op doek', hoog 12, breet 9I dui-

men. 52 - o
25 Een Landfchap, zynde het gezigt van een'

Gehugt, en geordineert met een vrölyke

party van 28 Beelden zoo danfende als

fpeelende, als ook andere, zich aan een

toebereid Collation bezig houdende, door

denzelven, op doek; hoog 24, breet 38 dui-

men.

26 Een dito weergaa, door denzelven, ver-

beeldende het vieren van een Oogft-Feeft

,

niet minder als het voorgaande en mede

pp doek ; hoog en breet als vooren.

27 Een Heilige Famielje, waar in men Jozeph ziet zitten,

> omhelzende het Kind Jezus, terwyl Maria, haar in Ge-
beden onderhoudende, een weinig agterwaarts zit, ea,

afwagt de Godvrugtige Groetenis van Zacharias en"

des-

235
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deszelfs Fatnielje, door Carlo Maratti , op doek; hoog

44 , breet 34 duimen. 65 - o
28 Een dito , zynde een zittende Maria , voor haar heb-

bende leggen , het Kind Jefu flaapende , welke door ee-
nige Engelen begroet word, door denzelven, op doek;

hoog 50 , breet 44 duimen. 50 - o
29 Een Stuk , verbeeldende de Triomph van Galathé

,

zynde een heerlyke en fraaije Ordinantie van Nym-
phen en Water-Goden, door denzelven, op doek ;hoog

321 , breet 43 duimen. 180 - o
30 Twee afbeeldzeis van voornaame Philofoophen , door

Francisco del Mola , op doek ;
hoog 19! , breet 15J dui-

men. 51-0
31 De Twaalf Apoftelen, zynde alle fraay van omtrek,

de Kleeding breet geplooit, en op een Meefterlyke

wyze behandeldt, door Natoire, in Italien gefchildert,

op doek ;
hoog 28 , breet 23 duimen. 270 - O

32 Een extra fraay Landfchap met uitvoerige'

ftoflagie , verbeeldende de Herfchepping

van ACteon ineen Hart, zynde fraay van
Licht en Bruin en zeer aangenaam van co-

loriet, door Orizonte, en geftofFeert door
Placidico ConJJanzi , op doek ; hoog 29 , breet

38 duimen.

33 Een dito Landfchap , met het Oordeel van
Midas, geftofFeert door denzelven, in alles

niet minder dan 't voorgaande , mede op
doek; en boog en breet als vooren.

34 Een dito fraay Landfchap , met kloeke

'

Beelden geftofFeerr , door dezelven , op
doek; hoog 28 , breét 33 duimen.

35 Een dito weergaa, als voren geftofFeert,

door dezelven , op doek; en hoog en breet

als
y
t zelve.

36 Een dito Landfchap , met kloeke Beelden'

geftofFeert, door beide dezelven, op doek;

hoog 18, breet 29 duimen.

37 Een dito weergaa, en als voren geftofFeert,

door dezehen 9 op doek; en hoog en breet

als 't zelve.

38 Eea Gezicht van de St. Pieters Kerk te Romen , met
de

104 - a

77-o
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de beide Vleugels , naar 't leven , door Pannini getee-

kent en gefchildert, het geene een voortrèffelyk Stuk
aangaande de Architectuur uitmaakt , op doek ; hoog

23 , breet 49 duimen. 65-0
39 Twee extra fraaije Landfchapjes, door Nicölai Pous-

fyn, op doek; hoog 14, breet 21 duimen. 40-0
40 Een Pomona en Vertumnus, extra fchoon en Meefter-

lyk gefchildert, door Salvator Rofa, op doek; hoog

30, breet 25 duimen. 200 - o
41 Een Stukje , verbeeldende de Heere Chriftus aan de

Put met de Samaritaanfche Vrouw, door Schidoni, op
doek; hoog 16I, breet 17I duimen. 41-0

42 Een zeer fraay Pourtraitje van een jonge Dame, ex-

traordinair van omtrek, uitvoerig en eêl gefchildert,

door Titiano ; op doek
;
hoog 9 , breet 7 duimen.21- o

43 Een Stuk , verbeeldende het opkomen van een heevige

Storm door de beweeging der Zee, in welker midden
men ziet een groot Vaartuig, beezig zynde zyn Zeilen

te bergen ; als mede ter regter zyde het klipachtige

Landt , op welker, hoogte men een Vuurbaak ziet

:

voorts op de voorgrond eenige Bootsgezellen , 'bezig

2ynde een Vaartuig te bergen voor de woeden der

Zee , als ook andere Perfonagienin vreeze zynde; al het

welke een fraaije Ordinantie uitmaakt, daar by fchoon
geteekent , en zeer aangenaam van coloriet , door Jofepb
Vernet

,

op doek; hoog 29, breet 38 duimen. 285 - ó
44 Een dito Storm, aan welker linker zyde'

op de voorgrondt, men eenige Beelden in

beweeging ziet met een Wrak te redden

;

en ter regter kant, een Boot met eenige

Manfchap , zoekende een behoude Haven
te vinden : gelyk meede op de tweede
grond , een kloek Italiaanfch Vaartuig in

volle Zee ; voor. 't overige ziet men in 't

verfchiet een fchoone Zeehaven; zynde in

alles even fraay als 't voorgaande , door r5^5 *

denzelven, mede op doek; hoog ió|, breet

23 duimen.

45 Een dito weergaa, zynde een fraay Gezigt

van een ftille Zee met Scheepen , aan wel-

ker regter zyde men een aangenaam Land-
fchap
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fchap ziet, extra fchoon en brokkelagtig

en met fraaije ftoffagie vergierdt ; in alles

niet minder dan 't voorige, door denzel-

ven; en hoog en breet als °t zelve. J
46 Een model van een Pladfon-ftuk , verbeeldende het

Offeren der Wyzen, verzelt van een Heyr-Schaar van
Engelen en in de Lugt-zweevende Ceraphynen, maa-
kende een fraaije Ordinantie, door Paul Veroneze, op
doek-, hoog 23 , breet 23 duimen. 49-0

47 Een Gezicht aan den Tiber, gedeeltelyk van de Stadt

Romen, het welk een extra fraay Gezigt en Ordinan-
tie uitmaakt door zyn Agrementen van ftoffagie , zoo
op de Rivier als op het Landt, en* plaifant van colo-

riet , door Cafpar von Vitelli , op doek ; hoog 22 ,

breet 42 duimen. 135 - o
48 Een Bloemftuk, verbeeldende in 't midden de Maagdt

Maria met het Kindje op haar fchoot, zittende op de
Wolken , verzelt van een Schaare van Engelen en Ce-
raphynen, werdende van St. Antonius aangebeeden,
en van St. Marcus, ter zyde en op de grond zittende,

in een Mediteerende geftalte aanfchouwt; extra in de
manier van Poelenburgh , zynde in den omtrek met Fes-
tonnen van keurlyke Bloemen vereiert , door Pater
ZegerSy op doek; hoog 36, breet 23 duimen. 42-0

49 Een Dametje zittende te Naaijen , terwyl haar Dienaar
uit het Vertrek denkt te gaan ,

denkelyk van Teniers,

in een Italiaanfe fmaak, op doek\ hoog 19, breet 15
duimen. 26 - o

50 Een kapitaale Teekening, verbeeldende het doen van
Mirakelen door den H. Franciscus; extra fraay getee-

kent op grys papier met Roet, en wit gehoogt, door
Pietro da Cortona-, hoog 24, breet 18 duimen.

40-0

Of?

CA-
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.

En eenige fraaije

MINIATUUREN.
Fcrkogt in Wiflel-Geld , den 1. September 1767.

binnen Antwerpen.

I TT^EN extra fchoon ,en kapitaal Stuk, verbeeldende

XLf Joannes , die Chriftus Doopt in den Jordaan ; een
Ordinantie van wel dertig Beelden, en in de Wolken
een Glorie van Engelen ; zeer fraay gefchildert door

H. van Baaien: zynde het Landfchap, mede zeer uit-

voerig gefchildert, door den Fluweelen Breugel,tn van
de befte tyd dezer twee Meefters, op paneel, hóóg 4
voet 10 duim , breet 6 voet 10 duim. 750 - o

a Een Lieve Vrouw onder het Kruis, met Chriftus op
haar fchoot,en twee Engelen nevens haar, zeer fchoon

gefchildert, op paneel , door Michel Angelo da Cara-

vaggio; hoog 1 voet 6 duim, breet 1 voet. 289 - o
3 Een Boere Gezelfchap van zeventien Figuuren, door
David Reyckaart , welke in perfoon aan de Tafel zit

in zyn hembt; zynde van zyn befte tyd , en extra

fchoon gefchildert, op doek; hoog 3 voet 4 duim, breet

4 voet 7 duim. 305 - o
4 Een dito fraay Stuk , beftaande mede in zeventien Fi-

guuren, en verbeeldende, daar de Boeren in 't Hooy
werken, door David Teniers, op doek

;
hoog 2 voet

10 duim , breet 4 voefj duim. 215 - o
5 Een fchoon Stuk, waar op vyf Figuuren in een Bin-

nenhuis , met Wildt • Vifch , Groentens en Keuke-
goedt , alles zeer natuurlyk door Snyers, op doek; hoog

4 voet, breet 5 voet 5 duim. 80-0
6 Twee Zee-Stuk, verheeldende het Een, de Stad Vlis-

fingen, met differente Scheepen; het Ander, een par-

ty Oorlog-Scheepen op anker leggende , over \ Y van

't Tol*
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h Tolhuys , zeer fraay door Bonaventura Peeters,op pa~
neef-, hoog i voet 9 duim, breet3 voet 4 duim, 410 - O

7 Een dito Zee- Stukje , door denzelven , op paneel %

hoog 1 voer 6 dw*'m , bréet 2 uoc* 9 duim. 66-0
8 Een extra fchooii Architectuur-Stukje, zynde de Lié-
ve-Vrouwe Kerk met veel Figuuren , door P. Neefs,
de Beeldjes door F. Franks , op paneel ; hoog i voet

4 duim, breet 1 9 dw/m. . 200 - O
9 Een dito traaije Kerk mét veel Figuuren, door een Hol-

lands Meefter, op paneel: hoog 10 duim, breet 1 voet

3 dwz/tt. 60-0
10 Een fraay Binnehuis met twaalf Figuuren, door Adriaan

van Oflaade; hoog 1 voet 5 duim, breet 2 voe* 10 Jwwz.
100 - o

11 Adam en Eva in 't Paradys , zynde het Landfchap door
Xavery^n de Beeftjes &c. doorban van Kesfel, zeer
fraay op paneel; hoog 1 voet 9 duim, breet 2 vctf 10
duim. 86 - o

12 Een dito, zynde een fraay geftoffeert Landfchap, door
H. Sachtleev en, op paneel ;en hoog en breet als

f
t vorigë.

13 Een Landfchapje , door P. P. Rubbens , op paneeti

hoog 1 voet 9 duim , breet 2 voer8 dWm. 32 - ö
14 Een zeer fchoon Landfchap, door Vinkebooms , geftof-

feert met een Bad van Diana, beftaande in zeventien

Figuuren, zeer fraay» door hacker, op doek; hoog 4
voe* 8 Jw/m , breet 6 voet 8 . duim. 94 - ö

15 Een Battailje-Stukje, zeer fraay, door N. Moolenaar,

op doek ;
hoog 1 voet 8 tfuim,, breet 2 voef 6 Jw/m.

41 - ö
16 Twee dito Battailje Stukjes, door Brydel, öp paneel;

hoog 8 , breet 1 voet. 56 r o
17 Twee dito's, verbeeldeude het Een den Wyn Ooft;

en het Ander, een Sleedevaart vol Figuuren, door dén
Weenfen P. van Bredaal, op doek; hoog 2 voet, breet

2 voet 5 dw/frz. 54 - o
18 Twee Landfchapjes , door Kerinkx , op paneel; hoog

10 duim, breet 1 voej 3 du/ra. 60 - o
29 Een extra fchoon Landfchap, door Paulo Bril; ge-

ftoffeert met drie Figuuren, vier Koeyen, &c. door

David Teniers
,
op paneel; hoog 1 voet 10 duim, breét

3 voet. 70 - 15

o

S$ slo Een,
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20 Een klein Stukje met een Mannetje en een Ezel, doof

David Teniers , op paneel; hoog 9 duim, breet 1 voet

1 duim. 23-0
21 Een dito Stukje met een Mannetje en twee Honden*

door denzelven, öp paneel; hoog 7, breet 10 duimen.

23-0
22 Een Landfchapje met twee Figuuren , door Abraham

Teniers , op paneel ; hoog 10 , breet 8 duimen.

17 - 10

23 Een Stukje met twee Paarden en twee Mannetjes, door
P. Wouwerman ,op paneel; hoog 8 duim, breet 1 voet.

16 - o
24 Een dito met twee Koeltjes en twee Schaapjes, door

D. van Bergen, op pariï-el; hoog 7, breet 9 duimen.

15-0
25 Een Landfchapje met veel Figuuren , door Schovaarts,

op paneel; hoog 1 voet, breet 1 voet 4 duim.

42-0
2(5 Een fraay Landfchap met veel Figuuren &c. , door

Seb. Franks, op paneel; hoog 1 voet 10 duim, breet 2
voet 8 duim. 50-0

27 Een Hollands Landfchep, zynde een Winter,met veel

Figuuren, die op het Ys ryden, door een braaf Mees-
ter , op doek; hoog 3 voet 1 duim,'breet 4 uoef 8 duim*

50-0
28 Een Landfchapje , met twee Molens , en vyf Figuu-

ren, door E. van der Neer, op paneel; hoog 9 duim,
breet 1 voet 2 duim. 43-0

29 Een Vanitas, zynde een Bloempot met Bloemen, daar

by een Doodshoofd, Vrugten, Muziek-boek, Luyt
&c, op eenTapyt, door P. Gyfels, op paneel; hoog

9 duim, breet 1 voêt. 36 - 5
$0 Een klein Landfchapje , waar in een Fontein , een

Paauw, en twee Reetjes, op een kopere plaat , door
denzelven ; zynde hoog 6 , breet 9 duimen.

18-0
31 Een kapitaal Stuk, verbeeldende Angelika en Medor,

door Guido Reni* op doek; hoog 4 voet 1 duim, breet

5 uo£* 10 duim. 50-0
32 Een Hiftorie-Stuk , door L.Bramer, op paneel; hoog

2 uoef 2 Jw/m, breet 2 8 dw/m. 43-0
33 Een Engelen-Dans , van agt Figuuren. in een Land-

schap,
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fchap , door A. van Dyk , op doek ; hoog 5 voet I

duim, breet 6 voet 4 duim. 25 - O
34 Een Mans-Pourtrait in 't Harnas, met een Lobbe om,

door denzelven, op paneel; hoog 2 a?o# 2 duim, breet

1 7 duim. 17 - o
35 DenH. Apoltel Jacobus, uit de School van Rubbens,

op paneel; hoog 1 voet 9 tfzww, breet 1 voet 6 duim.

19-0
36 Een Mans-Pourtrait met een Baard , en een Hoed op ,

door Rembrant, op doek-, hoog 2 voef 7 duim, breet

2 voer 3 duim* 12-0
37 Een fraay Stukje, verbeeldende de vier Elementen in

een Landfchap met Beertjes, Vogeltjes en Visjes, door
H. de Klerck, op paneel', hoog 1 voet 3 duim, breet 1

voet 8 iw/ra. 52-0
38 Een Landfchap, door den Fluweelen Breugel , geftof-

feert met zeftien Figuuren, door van Baaien, op pa-
neel ; hoog 2 voet 10 duim , breet 7 voer 2 diwro. 65-0

39 Twee Landfchapjes op koper, zynde het een van den
Fluweelen Breugel , en het ander door Paulo Bril ;

hoog 6, breet 10 duimen. c 44-0
4° Twee Landfchapjes met Koeytjes en Schaapjes , door
A van de Velde, op paneel', hoog 10 duim, breet 1

voet 2 duim. 36 - o
41 Twee dito's . zynde Flora's met Bloemen , door Bris-

fchau , op paneel-, hoog 10, breet 9 duimen. 20 - 5
42 Een Winter waar in de drie Koningen , die by Chris-

tus komen , met veel Figuuren , op paneel , door den
Helfcben Breugel; hoog 1 voet 4 duim, breet 1 voet 9
duim. 17 - 10

43 Een Landfchapje door Kerinkx , op paneel , hoog 10
duim, breet 1 voet 2 duim, 15 - 10

44 Een dito Landfchapje , op paneel , door denzelven ;

hoog 6 duim, breet 1 voet 2 duim. 16 - 10

45 Een kapitaal Landfchap, door Mompert, op doefe; hoog

4 uoe* , breet 7 voer 8 duim. 22-0
46 Een Winter Landfchapje, door denzelven; hoog 1

7 dwwz, breet 2 voe* ó^duim. 12 - 10

47 Een kapitaale Markt met veel Figuuren, door P. Snyers,

op ioefc ; hoog 6 uoef 3 tfwTw-, breet 8 voa 9 Jw/m.

23 - 10

Sb 2 48 Een
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48 Een Stukje, waar op een Muis &c. door denzelven

,

op paneel; hoog 'O, breet 8 duim. 15 - 10

49 Een Winter Landfchap, door denzelven, na Mompert
en Breugel; op paneel', hoog 1 voet 3 duim, breet r

voet y'duim. 26 - 10
50 Een Stukje met een Rotz waar op Harten en Rheën,

door een voornaam Hollands Meejler, op paneel; hoog
1 voet 2 duim , breet 1 voet 1 duim, i8 - 10

51 Een Landfchap met Bloemen en Vrugten, en vier Fi-

guuren, uit de School van Konenhamer, op paneel;

iioog 1 voet 9 duim, breet 2 voet 5 duim. 11 - o
52 Een Winter Landfcbapje met een Rondeel , waar in

een Hollandfche Wagen met veel Figuuren, in de ma-
nier van den Fluvjeelen Breugel, op paneel. 18 - o

53 Twee Battailje Stukjes , na IVouwerman , op doek ;

hoog 1 voet 5 duim, breet 1 voet 7 duim. 25-0
J4 Een Stuk met Vrugten en een Kaaketoe, door J. P.

Gillemans, op doek; hoog 5 Toef 10 duim, breet 4
6 duim. 1 1 - 10

55 Een Italiaanfche Markt, vol Figuuren, op doek; hoog

5 voet y duim, breet 7 voet 7 Jw/m. 14 - 15

56 Een Schoorfteen-Stuk, verbeeldende een ZeeTriumph,
door Boyermans. 55 - o

57-72 Zynde 29 Stuks Miniatuur Stukjes (verdeelt in 16

Nummers of Kopen) alle zeer uitvoerig gefchildert,

en veerbeeldende , zo Geeftelyke Hiftorien,Landfchap-

jes, Bloemen en Vrugten, Beeftjes, Rifpen, als an-
ders; dog geen Meefters daar van genoemt, nog groo-
te uitgedrukt ftaande, word genoeg geagt, daar om-
trent in 't generaal aantem^rken , dat dezelve Koopen
zamen rendeeren een fomma van 267 - o

EX-
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EXTRACT UIT EEN

CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Naargelaten , zoo door ivylen den Wel Ed. Beer Oud-Pro»

fesfor Ana: amice &c. £jc. Thomas Schwencke,
als : andere Liefhebbers.

Verkoge den 6. Oclober 17Ó7. op de ï&mft- Confrérie-

Kamer van Pictura in 's Gravenhage.

£NB.) De Schilderyen zyn alle gerneeten met de Rhynland-

fche voetmaat , van 12 duimen in de voet.

1 TT^ E N Land-Gezigtje
, op welkers voorgrond fes

.1 J Beelljes , 20 Koetjes als Bokjes zyn , nevens
een leggende Herder, fpeelende op zyn Fluit, en in 't

verfchiet eenig klein Vee, zynde alles zeer kundig en
uitvoerig gefchildert, door Paulus Potter-, hoog 16 ,

breet 20J duimen, 401-0
2 Een Boere Herberg, waar by eenige Karren met ir*aar~

den en Menfchen, en in 't verfchiet een pla'ifant Land-
fchap met Beeften , zeer fraay en uitvoerig gefchil-

dert, door Ifadc van Qftaade\ hoog 22, breet 31 dui-

men. 157 - o
3 Een Vrouwtje dat Vis fchoon maakt, en verder by-

werk, mede zeer uitvoerig, door denzelven\ hoog 17,
breet: 74 duimen. 49-10

4 Een zeer fraay Landfchap met Gebouwen , door J.
van der Heyden, zynde geftoffeert door A. van de VeU
de; hoog 15, breet 2oJ duimen. 147 - o

5 Een extra fraay Stukje, op koper ; verbeeldende Chris-

tus met de Emaus-gangers in een fchoon Landfchap ,

zeer kunftig en uitvoerig gefchildert, door H.vanBaa-
Jen en den Fluweelen Breugel\ hoog 11, breet \6~ dui-

men. 112 - o
6 Een Bad van Diana in een fraay Landfchap, door beide

dezelve ; hoog 24 , breet 39 duimen. 20 - 10
S* 3 VEen
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7 Een Herberg , waar by eenige Paarden en verder by*
werk, zeer fraay en uitvoerig, door Philip Womver-
man; hoog 13^, breet 12 duimen. 51 - o

8 Een fraay Stukje met diverfe Beeldjes, verbeeldende:

den Koning Seleucus , die zyn tweede Gemalinne Stra-

tonika, waar op zyn Soon Antiochus verlieft, en daar

door in heete Koortfen gevallen waar, aan denzelven
overgeeft; en waar door Hydus herfteldt en behouden
wierdt, zynde zeer uitvoerig, door den Ridder Adriaan
van der Werff, hoog 8i, breet io£ dujmen.

150 - o
9 Een kapitaal fchoon Stuk, zynde Maria met het Kind

Jezus op de fchoot, Johannes ter zyde, en agter haar

jozeph met den Ezel, fraay van Ordinantie en zeer

kunftig en kragtig gefchildert, door Jaques Jordaans

\

hoog 58 , breet 76 duimen. 105 - ó
10 Een dito fchoon Stuk, verbeeldende: Reinout die met

Armida in Verbondt treedt ,
terwyl aan de eene zyde

op de voorgrond, een Boot met Menfchen, en aan de
andere kant eenige Koeyen &c. zyn, en in 't ver-
fchiet een plaifant Landfchap is , mede zeer kragtig ge-

fchildert, door denzelven; hoog 60, breet 98 duimen.

49-0
11 Een zeer fraay Stuk, verbeeldende: daar Andromeda,

door Perfeus verloft zynde , de Keetens werden afge-

daan; met een menigte Beelden en verder bywerk, in

alles groots van Ordinantie, en zeer kunftig en uit-

voerig gefchildert, door Louis du Bourg ; hoog 25,
breet 31* duimen* 52 - 10

12 De Offerhande der Drie Koningen, ryk en groots van
Ordinantie, en zeer uitvoerig gefchildert, door Sebas-

tiaan Franks; hoog 22, breet 34 duimen. 45-0
13 Een extra fraay Landfchap met Beelden en Beeften

,

zeer kunftig en natuurlyk gefchildert, door Nicolaas

van Berghem; hoog 29, breet 41^ duimen. 38 - 5
14 Een drift Beeften, in een zeer aangenaam Landfchap,

door denzelven, hoog 15J, breet 20 duimen. 30-0
15 Een Valke Jagt, zeer plaifant en uitvoerig gefchildert,

door Lingelbacb; hoog 9, breet 11\ duimen. 54 - i
36 Een fraay Landfchap , door Hacken , en geftoffeert

^oor Lingelbacb^ hoog 30, breet 38 duimen. 41-0
17 Een
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17 Een dito fchoon Landfchap met Koeyen, Schaapen
,

en verder bywerk, door A. Kuyp\ hoog 18, breet 28
duimen. 50-0

18 Een fraay Land- en Water-Gezigt met Koekjes &c,
zeer uitvoerig, door denzelven; hoog 15, breet ai£
duimen. 40-0

19 Een Landfchap met yeel gewoel van Beeldjes en Beert-

jes, zeer fraay en uitvoerig gefchildert, door R. Xa-
very\ hoog 11, breet ij£ duimen. 47-0

20 Een biddende Maria Magdalena , door David Teniers ;

hoog 10, breet 7J duimen. 20 - o
21 Een kapitaalStuk, zynde een groot Boere Binnenhuis,

waar in eenige met de Kaart fpeelen, en verder vol

gewoel, door, of in de manier van denzelven; hoog

24, breet 34 duimen. 42 - 15
22 Rookende en fpeelende Boertjes , door denzelven ; hoog

8 , breet 12 duimen, 13- 5
23 Een jong Meisje met een oude Vrouw en verder by-»

werk, zynde een Sinnebeeldt,zeer fraay en uitvoerig,

door Gonzaale ;
hoog 22| , breet 28 duimen.

30 - 10

24 Een biddende Maria op de Wolken, zeer uitvoerig,

door de jonge Douve; hoog 16 ~, breet 13 duimen.

33 " 10
25 Een Chriftus aan 't Kruis, zeer fchoon, door P. P.

Rubbens-, hoog 60, breet 36 duimen. 30-0
26 Een St. Jacob, ter halver Lyf met twee handen, zeer

fraay en natuurlyk, door denzelven; hoog 36* , breet

2Ó£ duimen. ' 36-5
27 Een kapitaal Stuk , verbeeldende den Propheet Nathan

dieby David komt, en de ftrafTe hem voorftelt, zeer

fraay
?
door A. de Gelder ; hoog 33 , breet 53^ dui-

men. 25-0
28 Een Schilders-Kamer , zeer uitvoerig, door denzelven 1

hoog i8£, breet 22 duimen. 20-0
29 Een kapitaal fchoon Stuk met een doode HaaSjTapyt,

Silyer, Gebouw en Jager &c, zeer kragtig en fraay

gefchildert, door Jean Baptijla JVeeninkx\ hoog 63,
breet 47 duimen. 40-0

30 Een fraay Stuk , verbeeldende de Hiftorie van de Ry-
ke Man en Lazarus, ryk van Ordinantie, door Jan
Stem; hoog 42, bteet 25 duimen. 28-5

Ss 4 31 Eeia
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31 Een dito fraay Stukje, zynde een Doctor die een Ziek

Meisje de Pols voelt, zeer natuurlyk en uitvoerig ge-

fchildert, door denzelven; hoog 9, breet 7J duimen.

18-15
32 Een Vrouwtje dat zit te Naaijen , en waar by een

Meid komt met een Emmer met Vifch die zy vertoont,

zeer uitvoerig, door Q. Brekelenkamp , hoog 18, breet

20I duimen. \6 - 10

33 Een Biddend Hermietje , met verder bywerk , door
denzelven; hoog 20} , breet 15 duimen. 15 - 5

34 Een flaapend Vrouwtje en verder bywerk , in een

plaifant Landfchapje , zeer uitvoerig, door Adam Els-

haimer; hoog 6\ , breet 8| duimen. 25-0
35 Een Diana met haar Nimphen en Honden ter Jagt, in

een aangenaam Landfchap , zeer [ryk en fraay van Or-
dinantie, door Stalbent ; hoog 28, breet 43^ duimen.

30 - O
36 Een Wintertje vol gewoel, zeer uitvoerig, door den*

Zeiven; hoog 9, breet 12 duimen. 17 - 10

37 Een Grot met Beeldtjes en Beefttjes, zeer fraay, door
• Jsfelyn, genaamt Krabbetje; hoog 14!, breet 12 dui-

men. 32-0
38 Een kapitaal Landfchap, door Wynants , zynde ge-

? ftoffeert door Asfelyn; hoog 31 , breet 40^ duimen.

24-O
39 Een plaifant Stukje, daar ze op de Valke Jagt gaan,

door Pieter IVouwerman; hoog 13, breet 17 duimen,

26 - o
40 Een Soetelaars-Tent met Beelden, Paarden en verder

bywerk, door denzelven; hoog 19, breet 22| duimen.

17 - 10

41 Een fraay geftoffeert Landfchap , door Glauber ;
hoog

12, breet 14 duimen. 25 - 10

42 Een kapitaal Landfchap met 't Gezigt van de Stadt

Reenen, en aan de Rivier met Beeften &c, door Sa-

lomcn Ruysdaal; hoog 28 , breet 42 duimen. 20 - O
43 Een dito Landfchap met het Gezigt van de Stadt Arn-

hem, en de Rivier met Scheepen, door denzelven;

hoog 2 5j, breet 36J duimen. 24 - O

44 Een frany Landfchap met Koeyrjes, door")

Willem Romyn ; hoog 15, breet 18 dui- I QO _ IO
mn. '

f ^
~

45 Een
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45 Een dito weergaa, door denzelven; zynde I

hoog en breet als U vorige. J
46 Een dito Landfchapje met differente Beertjes, zeer

uitvoerig, door denzelven \
hoog 14 , breet 17I dut"

men. 15 - 5
47 Een zeer plaifant en uitvoerig Landfchap, door Vèr^

boom, zynde fraay geftoffeert, door Philip JVbuwerr
man\' hoog 22J , breet 30I duimen. 23-0

48 Een Buiteplaats met eenige Beeldjes geftoffeert, door
Paulus Bril\ hoog 9, breet 12 duimen. 18-10

49 Een zeer kapitaale Winter, vol gewoel en zeer uit*

voerig, door denzelvm\ hoog 25, breet 40 duimen.

16- 5
50 Een fraay bergagtig Landfchap , door denzelven , en ge-

ftoffeert door J. van Breugel\ hoog 18 , breet 32 dui-

men. 12 - 5
51 Een fraay Stukje met Visfchers en verder by werk

,

door de Stomme van Kampen; hoog 14, breet 20 dui-

men. 15-5
52 De Nieuwe Kerk te Delff, met de daar in zynde Tom-

be van Prins Willem den eerfte, zeer fraay, uitvoe-

rig en natuurlyk, door P. Zaanredam; hoog 18, breet
I4j duimen. 45 - o

53 Een Tempel met Beeldjes geftoffeert, door D. van
Deelen\ hoog 19^ , breet 24J duimen. 21-5

54 Een zeer fraaije en kapitaale Roornfche Kerk, door,
of in de manier van Neeffs\ hoog 28^ , breet 40! dufr
men.

, 2c - o
55 Een Bloemen-Krans , zeer fraay en uitvoerig, door Pa-

ter Zegers; hoog 392, breet 28 \ duimen. 2 - p
56 Een fraaije Fefton met Bloemen, door J. D. de Heem;

hoog 25f , breet 19! duimen. «2 » - o
57 Een zeer fraay en uitvoerig Bloemftukje , door van

Rooijen\ hoog 24, breet 18 J duimen. 20 - o
58 Een kapitaal Stuk, zynde een Vaas met differente foort

van Bloemen, door Gafpar Pedro Kerbruggen.

16 - 10
59 Een Stukje met Bloemen, Diftels en Infeéjten , zeer

natpurlyk en uitvoerig, door Ottho Marfeus\hoog 19I,
breet 1 duimen. 10 - JJ

60 Een Bajtajlje zeer fraay en ryk van Ordi- *)

Ss 5 nantie,
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nantie, door Karei Breydel , hoog 17, breet
|

24 duimen. I 84 - q
<5i Een dito Battailje, tot een weergaa, door f

denzelven; zynde #oog en breet als *t vorige. J
62 Een Battailje zeer kapitaal en uitvoerig, door H. Ver~

fcbuuring\ hoog 20|, breet 2Ó| duimen. 28 - o
62 Een fraay Stukje, daar ze van de Jagt komen, met

Paarden, Honden &c, en verder een mooy Land-
fchap in 't verfchiet, door denzelven; hoog 12, breet

16 duimen. 12-15
Ö4 Twee Stukjes , zynde het een een Renconter, en 't

ander een Battailje, zeer natuurlyk, door Simon van
Douw. 23-10

65 Een vroïyk Gezelfchap , daar ze met de Kaart fpeelen,

zeer fraay, door Gerards; hoog 13, breet 11 5 duimen.

20 - o
66 Een kapitaal Stuk met vrolyke Boeren en Boerinnens

,

en verder bywerk , zeer plaifant en natuurlyk , door
Gerard Lundens. 25-5

67 Een Boere Binne-Huis met Beelden en Beeften &c.,
door D. R* Kampbuyfen, zynde ovaal; hoog 15^, breet

2o| duimen. 27-0
68 Een zeer fraay Land- en Water-Gezigt met de Stadt

Aarnhem in 't verfchiet, ryk geftofFeert met een Rir
vier en Scheepen, door J. van Gooyen

;

hoog 25,, bieet

39I duimen. 25 - o
69 Een fraay Water-Gezigt met Scheepjes"

&c, door denzelven; hoog 15, breet 23!
duimen. L 30 - 10

70 Een dito weergaa, door denzelven; hoog

15, breet 24J duimen. J
71 Een fraay Gezigt van het Hoofd van den Briel , door

Simon de Vlieger; hoog 34I, breet 50 duimen.

21 - 10

72 Een Zeetje met een Hoofd en Scheepjes , zeer fraay

,

in de manier van Backbuyfen , door Rietfcboof, hoog

16, breet 19I duimen. 10 - 10

73 Een ftil Water met Scheepjes, door Reynier Zeeman;
hoog tjj, breet ió\ duimen. 20 - 15

74 Een Water-Gezigt met Scheepen , en op*|

de voorgrond differente Beeldjes , met ver-
|
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.der bywerk , zeer goed , na J. van Breu-

gel, door Grimberg-, hoog 16 , breet zih

duimen. 44 -

75 Een dito weergaa, niet minder dan 't vo-

rige, naa, en door denzelven; zynde hoog

en breet als voren.

76 Een Landfchap met Boeren , Karren , Paarden &c.

,

zeer fraay en uitvoerig, na denzelven, door P. Ver-
beek', hoog breet 27 duimen. 26 - 5

77 Een fraay Bofch-Gezigt met Beeldtjes geftoffeert door,

of in de manier van denzelven; hoog 25, breet 205 dui-

men. 26 - 10

78 Een mooy uitvoerig Landschapje, door, of in de mar
nier van denzelven; hoog 12J duim, breet 15\ dui-

men. 20 - o
79 Een Gezigtje binnen Utregt , zeer fraay

en uitvoerig, door P. van iLiendert; hoog

92 , breet 1 3j duimen.

80 Een dito , zynde het Huis Bateftein bin-

nen Vianen , door denzelven ; hoog 9^,
breet 13 duimen.

81 Een plaifant Duin- en Dorp Gezigt met een Kerk &c,
door Jacob Ruysdaal; hoog ióJ, breet ijl duimen.

18 - 10
82 Een fraay Land-Gezigt na 't leven, rykelyk geftof-

feert met Menfchen en Beeften &c, door P. C. La
Fargue; hoog 25, breet 33 duimen. 14 - 10

83 Een dito, zynde een fraay Dorpgezigt, mede zeer na-

tuurlyk na 't leven , door denzelven ; hoog 2o| , breet

24§ duimen. 26 - 15
84 Een zeer plaifant Landfchapje, door, of in de manier

van Asfelyn; hoog 22*, breet 63 duimen. 15 - 10

85 Een fraay Landfchapje , zeer uitvoerig , door jan van
Breda; hoog 8J, breet 11 duimen. 17 - 10

86 Een dito Landfchapje met Jagers, door David Vinke»
booms; hoog 10, breet 14 auimen. 14-0

87 Twee Landfchapjes , in een van welk de Boeren Ke-
gelen, en in 'tander een Harder met een Boerin en
een Koeytje, door, of in de manier van Teniers; ie-

der hoog 6\ , breet 81 duimen. 16 - 15
88 Twee Landfchapjes, doot Bout en Boudeivyns ,

zynde
van
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van de befte van hun bekendt;hoog n, breet 16* dut"

men. 14-5
$9 Twee uitvoerige Landfchapjes , door Boudeivyns, en

geftoffeert door Breydel\ hoog 3$, breet 5* duimen.

12-5
90 Apollo en Daphné, in een Landfchapje,*]

op koper , door J. van Haansbergen\hoog
\

14, breet 11 § duimen. ^19-0
91 Een dito weergaa, op koper, door den-

j

zeiven; zynde hoog en breet als voren» J

92 De Vyf Zinnen , zeer uitvoerig , door Brisfcbau ;

hoog 6i, breet 5J duimen. 21 - o
93 Een Vrouwtje zich kappende, zeer uitvoerig, door

Befchey; hoog n|, breet 9 duimen.. 19 - o
94 Een óp de hand ruftende Diana ten voeten uit, ver-

beeldende het Pourtrait van de oude Gravinne vaq
Styrum, met een Hondt nevens haar, zeer fraay ge-

fchüdert door Daniël Myten$\ hoog 2D, breet ^dui-
men. 21 - Q

95 Het Pourtrait van Willem Frederik, Prins van Nas-
fau &c. , Stadhouder van Friesland en Gropingen

,

zeer fraay, door Pieter Na/on; hqog i£>, breet 13I
duimen. ' 12-5

96 Twee Pourtraiten, levensgroote Borftftukken , van
wylen Prins Willem de Vierde , en Haare Koningly-

ke Hoogh. Hoogft deszelfs Gemalinne ; door J. F. C.

Haag. 20-0
97 Het Pourtrait van Koning Willem de

]

Derde , zynde een Knieftuk levens-

groot; en U 29 - o
98 Een dito Pourtrait der Konitfginne van

|

Engeland, door Lely. J

99 Een oud Mans-Pourtrait, zeer fraay in de manier van
Rembrant , door van ddr, Vliet ; hoog 25 , breet 20
duimen. . 17-0

joo Een Mans-Pourtrait, zeer meefteragtig gefchildert,

door Frans Hals. 10-15
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EXTRACT ÜYT DE

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaten door den Wel Edele Heer Jacob van Zaanen,

Verkogt den 16. November 1767. in 'sGravenhage.

(NB.) De Scbilderyen zyn binnen de Lyflen met de BJbyn*

landfcbe Voetmaat gemeeten.

1 TT^EN ongemeen fraay Kabinetftukje
, zynde het

Pv Pourtrait van den Ridder Adriaan van der.

Werff, beroemd Kunft-Schilder, door hem zelfs ge-
fchildert , met vier Zinnebeeldige Figuuren , op die

Kunft toepasfelyk, en verder bywerk; hoog 20, breet

14J duimen, 915-0
(NB. ) Het zelfde Pourtraitje komt voor in de Ca-

talogus der Scbilderyen van wylen de Heer H.
van Limborch, Num. 1. hier voor pag. 214. te

Zien, alwaar blykt , het zelve toen verkogt is

voor ƒ 610 - o
2 Een kapitaal Stuk , zynde een Zee-Battailje tnsfchen

de Engelfche en Hollandfche Vlooten , fraay van Or-
dinantie, door Willem van de Velde \

hoog 29^, breet

41 duimen. 600 - o
3 Een Vrouwtje zittende te Speldewerken , en een Kind
met een Trommel fpeelende , nevens een Meid en
verder bywerk daar by, ongemeen kunftig en uitvoe-

rig gefchildert, door P. van Tol; hoog 2i|, breet i<5§

duimen. 500 - o
4 Een Kindje met een Vogel-Krukje in het eene, en op

de voorfte Vinger van het andere Handje een Potter-

tje houdende: voorts een Meid in het verfchiet met
meerder bywerk , door P. van Slingeland , van zyn
allereêlfte ; hoog 1 3 , breet IOJ duimen* 400 - o

5 Een Advocaat in zyn Studeer- Kamer met meerder by*

wérk, door denzelven; hoog 9, breet 7$ duimen.

li - 10
6 Een
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6 Een fraay Stukje, zynde een biddend Vrouwtje, door
Gerard Dou; hoog n, breet 8| duimen. 5a- o

7 Een Gezellchap van agt rookende en drinkende Boe-
ren, door David Teniers; hoog 13^, breet 29! duimen.

70 - o:

8 Een Paard in de Weyde, door P. Potter; hoog 37$,
breet 29J duimen. 42-0

9 Een Boere Huisgezin, zeer uitvoerig, door Kornelis

Dufart; hoog 19^, breet 23 J duimen. 85-0
10 Een kapitaal^ Gezigt in de Groote Kerk te Rotterdam

,

fraay g^ftofteert, door D. van den Blieck; hoog 27*,
breet 26 duimen. 60 - o

11 Een dito Stuk, verbeeldende de oude Kerk te DehT
van binnen te zien , door H. van Vliet ; hoog 35,
breet 42 duimen. 68-0

12 Een Gezigt in de Groote Kerk te Haarlem, door Ifaae

van Nickelen; hoog 33! , breet 27! duimen. 30 - o
13 Een Roomfche Kerk, door Hendrik Steenwyk; hoog

35J, breet 25 duimen. 16 - 15

14 Maria, het Kindje en St. Jan fpeelende, door H. van
Baaien, in een Landfchap, door van Breugel; hoog

?5|, breet n| duimen. 66-0
15 De drie Mariaas aan het Graft, door Gerard Sanders;

hoog 15^ , breet 12J duimen. 50-0
16 Batfeba een Brief ontfangende, door Jan'

Steen; hoog 14, breet lï| duimen.

j-j Afcagnes en Lucella , door denzeiven

;

zynde hoog en breet als H vorige.

18 Een Gezelfchap Rhetorykers by het Kaarsligt, door
dmzelven; hoog 15J, breet i2~ duimen. 32-10

19 Een zeer fraay Landfchap met Boeren die Maaltyd
houden; een Kar met Paarden en verdere ftofiagie,

door denzeiven; hoog 41 f, breet 60 duimen.

24 - 10
20 Een kapitaal Gezigt van de Maas op een der Poorten

van de Stad Rotterdam met veel Scheepen en Figuu-

ren, door Simon de Vliger, zynde het kapitaalfte dat

van hem bekent is; hoog 6i| , breet 98 duimen. 60-0
21 Een fraay Gezigt aan het Binne-Spaare en de Waag te

Haarlem, door Gerard Berkheyde; hoog 12, breet 17
duimen. 60-0

22 Een

80
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22 Een fchoon Gezigt op het Huis van Prins Maurits van
Nasfau in 'sHage, knnftig gefchildert, door denzelven;

hoog 20, breet 24 duimen. 61 - o
23 Twee Gezigten in Keulen, door denzelven; hoog li,

breet 13I duimen. 40-0
54 Twee uitvoerige Thuin-Gezigten op het Princen Huis

in 't Haagfe Bofch , door Jan van der Hesden , en ge-

ftoffeert door A. van de Velde; hoog 11 , breet 8J dui*

men. 40-0
25 Twee zeer uitvoerige Rhyn-Gezigten , door Herman

Sagtleeven ; hoog i6£ , breet i2| duimen. 37-0
26 Een dito Rhyn-Gezigt , door denzelven; hoog 12,

breet 15 duimen. 40-0
27 Een fraay Pourtrait , door Frans Hals ; agtkant for-

maat. 40-0
28 Een dito Pourtrait, door denzelven. 39-0
29 De Schilder- en Beeldhouw-Kunften , met verder by-

werk, door Gerard de Lairesfe; hoog 31, breet 24
duimen. 32 - O

30 Een Vrouwtje zittende te Speldewerken , met twee
Kinderen en een Hondje nevens haar, zeer uitvoerig,

door Quiryn vanBrekelenkamp;hoog 132, breet 11 dui-

men. 45-0
31 Een fraay extra uitvoerig Landfchapje, door J. Wy~

nants; hoog 11, breet 13! duimen. 56 - 10
32 Een dito Landfchapje, door denzelven

;

hoog 13I, breet

12 duimen. 14-10
33 Een fraay Landfchap met Paarden en Koeyen, en een

Haas op zyn Leeger , door Alben Kuyp ; hoog 19

,

breet 25 duimen. 20-0
34 Een Landfchap met Beeldjes , door A. van*

Ojlaade en K. Dufart; hoog 12 , breet 9J
duimen. y 30

35 Een dito als bove , door dezelven ; hoog
10J, breet 8£ duimen.

36 Een dito fraay en zeer uitvoerig Landfchapje ; hoog 7,
breet duimen. , 60-0

37 Twee Italiaanfche Zee-Havens, door Abram Stonk,
zeer fraay; hoog 9I, breet 13 duimen. 31 - o

38 Een Praétizyn in zyn Studeer -vertrek /Een Praétizyn in zyn Studeer -vertrek ,*|

door Thomas Wyck ; hoog lij , breet 9! I «2
duimen. f

39 Een
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39 Een dito weergaa , door denzelven ; zynde
J

boog en breet als vooren. J
40 Een dito, zeer fraay, door denzehen; hoog 20, breet

26J duimen. 31 - o
41 Mars, Venus en Cupido, door Kornelis van Haarlemi,

zynde een fraay Stukje
; hoog 7$ , breet 10 duimen.

20-5
42 Abigael David ontmoetende , fraay van Ordinantie ,

door Sebaftiaan Francks; hoog 20, breet 30! duimen.

43 Een Stukje, waar in door een Vrouw den*)

Overvloed werd verbeeldt, door H. van
\

Limborcb ; hoog 10 , breet 8 duimen.

44 Een dito weergaa , verbeeldende het Ge-
brek, door denzelven; zynde hoog en breet

als 't vorige.

(NB.) Ziet bovengem. Stukjes ook bier voor pag. 218.

Num. 46.

45 De drie Gratiën met Cupido en Hymen danzende , zeer

uitvoerig en fraay van Ordinantie , door denzelven ;

hoog 16, breet 142 duimen. 10-5
(NB.) Ziet 'f gemelde Stukje mede bier voor pag. 217.
Num. 21.

46 Cupido by de Godinne £eres, door den-"\

Zeiven; hoog 14-J, breet n| duimen.

47 Een dito weergaa, zynde Flora met Cu- 10-15
pido, door denzelven, en boog en breet als

|

voren. J
(NB.) Ziet voorfz. Stukjes ook bier voor pag. 218.

Num. 47.

48 Een woelend Water met Scheepen , en in 't verfchiet

de Stad Dordregt , door Bellevois; hoog 27! , breet

40| duimen. 20-0
49 Een dito Water als vooren , door denzelven ; hoog

22j , breet 29 duimen. 30-0
50 Een Roomfche Markt, door P. Voorn; hoog 19! ,

breet 15J duimen. 28-0
51 Een Landfchap fraay geftoffeert met Beeldjes en Beeft-

jes , door Dirk van Bergen; hoog 29 . breed 34 1 dui-

men. 22 - 5
52 Een dito Landfchap, door denzelven; hoog 25!, breet

31 J duimen. 22-15
53 Ee«
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53 Een dito Landfchap, door Hobbema; hoog 25, breet

31 duimen. 13-10
54 Diana met haar Nimphen , in een Land-*)

ichap, door Daniël Vertange ; hoog 8| , |

breet 21 duimen. ^15-0
55 Een dito vveergaa, door denzelven ; zynde

|

hoog en breet als voren. J
56 Een Dorp-Gezigt aan de Schie of Rotte , ziende op

de Stad Rotterdam , hoog 34I , breet 58 duimen.

29-0
57 Een fraay Gezigt in Leyde, door een braaf Meefler;

hoog 12, breef 17 duimen. 15-0
58 Brabandfe Lufthbven met een Valkenier op het Water,

en een Ryger-Jagt, na Jan Breugel, hoog 1 2 1, breet

205 duimen, 10 - 10

59 Een Morgeftond , zeer natqurlyk^ door Aart van der

Neer, hoog n, breet 15 duimen.. 13-0
60 Een Mans en een Vrouwe Pourtrait, klein leeve, door

Gafpar Netfcber , ieder hoog 17I, breet 14J duimen.

15 - 10
61 Abrahams Knegt by Rebecca, dooc Jacob*ï

de JVeth > Senior; hoog 14, breet 12 dui- I

men. !

62 Een ditb , verbeeldende de Onthoofding f *
"

van Johannes, door denzelven; en hoog en
j

tree; a/j
J
t zelve. . J

63 Een Gezelfchap in een Binnehuis, door Job Berckhey-

den; hoog breet 15 duimen. 12 - o
04 Een Schoplmeefter Plakken geeVende aan zyn Leer-

ling, zeer goed, door F. H. \ hoog I5i, breet 20 dui"

men. 11 - o
65 Een fraay Stuk, door Jan van Hugtenburg; hoog 25^,

breet 29 duimen. 11 - 5
66 Een Landfchap met Paarden en ande* Vee > als van P.

Potter; hoog I2£, breet 13! duimen. 10 - 10

#4?

Tt GA'
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.
Verkogt in fpecie van Wisfel-Geldt , den 25. Mey 1768.

binnen Antwerpen.

1 TT*EN kapitaal Stuk, verbeeldende: daar Chriftüs

de Kopers en Verkopers uit den Tempel dryft

,

door Luca Jordano; op doek', hoog 16, breet 20 dui-

men. 70 - o
2 Een Stuk , vejbeeldende de Liefde van Medor en An-

gelica, zeer fchoon en lieffelyk gefchildert, door Fran-

cisco Parmegiano, op doek; hoogió, breet 14 duimen.

61 - o
3 Een zeer fchoon Stuk , verbeeldende de Geboorte

Chrifti, daar de Engelen en Herders Hem aanbidden,

door Sebaftiaan Bourdon, op doek\ hoog 21 , breet 23
duimen. 71-10

4 Een dito,zynde Maria met het Kindt Jezus, zo fchoon

of 't van Am. van Dyk waar, door Gerard Zegers, op
doek', hoog 26, breet 23 duimen. 50-0

5 Een Chriftus aan 't Kruis , tusfehen de Moordenaars ,

met Maria en Johannes, zeer fraaije Schets, door Ant.

van Dyk, opdoek', hoog 14, breet 9! duimen.

44 "

6 Twee Mans-Pourtraitjes , beide in Prent uitgaande ,

door denZelven; op paneel; hoog 14^, breet n£ dui-

men. 28 - o
7 Een Mans-Pour.trait naar Titiaan; door denzelven; op

(fotffc; hoog 25, breet 19 duimen. 18 - o
8 Een zeer fraay Vrouwtje van de Rafernye geplaagt

wordende, door P. P. Rubbens, op paneel; hoog 15,
breet 8 .duimen. 40 - O

p Een Landfchap met Koeyen en Schnapen , door denzel-

ven, op doek; hoog 19, breet 29 duimen. 40 - o
10 Een Stukje, zynde een Onweder by een ondergaande

Son, door of in de manier van denzelven, op paneel;

no°g 5ij. breet 7i duimen. 19-15
11 Een dito, daar Hercules Nesfus,zyn Vrouw Dianiraont-

voe-
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vaerende, doorfchiet, na denzelven, op paneel; hoog
11, breet 18 duimen, ip - o

12 Den Vuur-Göd Vuicaan, mede denzelven
, op doekt

hoog 41 , breet 34 duimen. 15 - O
13 Een Landi'chap met Figuuren en Pearden, in de ma-

nier van denzetven, op paneel; hoog 17, breet 26 dui-

men. 30 - o
14 Een fraay Stukje, zynde vier Soldauten die met de

Téérlingen fpeelen, door H. Holbeen ,
op paneel ;

hoog
iSï, breet 14I duimen. 20 - O

15 Een Man die op een Moefel fpeelt, zeer fchoon ge-

fchildert, door J. Jordaans, opdoek; hoog 27, breet

2 1 duimen. 30 - o
16 Een kapitaal Laudfchap , daar in Mercurius Argus in

flaap fpeelt, door denzelven, op doek; hoog 40, breet

54 duimen. 15-10
17 Een fchoon Landfchap met Figuuren en Beeften,door

Huismans , op doek
;
hoog 28 , breet 40 duimen.

39-0
18 Een dito met Figuuren en Beeften, door Rofa de Ro-

ma, op doek; hoog 33, breet 25 duimen., 37 - o
19 Een klein Landfchapje met Figuuren, door Rembrant ,

op paneel; hoog ó| , breet 14 duimen. 10 - 10
20 Een Bofchagie met Beeldtjes, door J, Ruysdaal, op

doek; hoog 2r, breet 16 duimen. 23-0
21 Twee fraaije Landl'chapjes met Figuuren, zoo uitvoe-

rig of zy van Breugel waarop , door Pieter Gyzens, op
koper; hoog 3*, breet 5* duimen. 86 - O

.22 Twee dito's, zynde Land-Gezigtjes met Beeldjes , zeer

fchoon, door Ten Hompen, op paneel; hoog 7, breet

ig£ duimen. 62 - o
23 Twee plaifante Stukjes 9 zeer fraay gefchildett , door

Oufin, op paneel; hoog 9§ , breet 13 duimen.

48 - o
24 Een fraay Stukje, zynde twee Mannetjes by een Kaars-

licht, door G. Schalken, op paneel; hoog io~, breet

8 duimen. 31 - o
25 Een dito fraay Stukje, zynde een Poëtesfe, leezende

in de Schriften van Virgilius, door etn excellent Hol-
lands Meejler, op paneel ; hoog 154, breet l$£ dfcw-

flJ<?«. 55-0
Tt 2 26 Eea
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26 Een zeer aangenaam Landfcbapje , door Johan WiU
dens , met Beeldtjes van David Teniers , op paneel

;

hoog 14, breei 16 duimen. 38-10
27 Een dito' plaifant Landfchap, door Johan Glauber, met

Beeldjes van G. de Lairesfe, op doetë; hoog 13, breet

11 duimen. 29-5
28 Twee kleine Landschapjes met Figuurtjes, zeer uit-

voerig, door Paulo Brit, op paneel; hoog 5I , breet

5f duimen. 20 - o
29 Een fraay Bloemftuk, door J. Weeninks, op do?£ ;

hoog 24, breet 20 duimen. 30 - 10

30 Een" Stok met Wildt en Vrugten, zeer fchoon, door

J% Feyt, op paneel; hoog 39,' breet 36 duimen.

30-0
'31 Een dito met Vrugten en verder Bywerk, door A. Vee-

rendaal, opdoek; hoog 21^, breet 2ÓJ duimen.

26 - o
32 Een St. Sebaftiaan, zeer kragtig gefchildert, door Thy*

fenSy op paneel; hoog 135, breet 9I duimen. 21 - 10

33 De Bekeering van Paulas, fchoon gefchildert, door

Seb. Franks, op doek; hoog 15, breet 20 duimen.

18-0
34 Een klein Stukje , verbeeldende Chriftus onder de

Schriftgeleerden , door Eeekbom > op paneel; hoog 5^ ,

breet 3J duimen. 16-5
35 Een Dronken Bedelaar, zeer fchoon naar 't leven ge-

fchilderdt, door den (*) Hollandlchen van Dyk, op
doe£; hoog 32, breet 25 duimen. 25 - 5
Nota, (*) Hollandfche van Dyk: Of men daar door

Philip van Dyk , of de zogenaamde van Dyk van
Alkmaar, of van Dordt

? of nog een ander verJJaan

meet t is onzeeker , en ten minfte my onbewufl.

36 Een Boere Gaitmaal, zeer plaifant en uitvoerig, door

H Heemskerke, op paneel; hoog 12, breet 14 duimen.

24-0
37 Het Pourtrait van een PrincefTe, op de oude manier

gekleed , zeer fraay gefchildert, door Pourbus, op pa-
neel; hoog 37, breet 30 duimen. 20-5

38 Een Zeevaartje, zeer plaifant gefchildert, door Hen--
drik Dubbels, op doek ; hoog 23 , breet 27 duimen,

15 - 10

39 Eeri '
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3.9 Een Stukje met Beelden en Paerden, door Viviera 9

op doek; hoog 19I , breet 13 duimen. 14 - 5
40 Een klein Stukje, zynde een Mannetje dat zit te Roo-

ken, zeer natuurlyk, door Hellemont , op paneel; hoog

8| , breet 5* duimen. 1 o - p

CATALOGUS van SCHILD ER.YEN.

Fcrkogt in fpecie van WilTel-Geld , rf*» 31. Afry 1768.

Antwerpen,

Nota. De Schilderyen zyn gemeeten binnen de h)f^n
met d'Jbntwerpfcbe voet en duim.

1 j/* EN kapitaal en zeer kunftig Stuk, verbeeldende

JlL/ Medor en Angelica , extra fchoon gefchildert,

door Abraham Bloemaart \
hoog 5 voet 3 duim, breet

6 voet 8 dwm, 325 - o
2 Een Vrouwe Pourtrait, extra fchoon gefchildert , door

Aitoni van Dyk ;
hoog 3 voej 8 tfcioi , breet 2 voe* 7

duim. . 155 - O
3 Twee extra fchoone Bloemftukken , zoo van fcnikking.

als fchildering, door Jan van Huyjjum , van zyn bef-

te tydt; hoog 2 $;p# 2 duim, bree| 1 i>o# 8 dw/m.

903 - o
4 Twee dito Bloemftukken , van dezelve . qualiteit al$

vooren, door dcnzdven; hoog 2 «yoef 1 duim, breet

1 owe* 7 dw'r/z. 500 - o
5 Twee fraaije Landfchappen met veel Figunren, zeer

uitvoerig alles gefchildert , door denzelven; hoog 1 voet

9 dttZ/w , breet 2 voer 2 é/h/wi. 240 - o
6 Een Schoon Stuk met Vrugten, Patryfen en. een Pape-

gaey, alles zeer natuurlyk en uitmuntend gefchildert,

door Jan Feyt, van zyn allerhelle tydt ; hoog 2 voet.

5 duim , breet 3 voet 8 duim. 300 - o
>7 Een kapitaal Stuk, zynde een Hond met Patry.ren en

ander Gevogelte en Wildt, alles zeer fchoon en krag-

tig gefchildert ^ door denzelven; hoog 5 voet 10 duim 3

breet 8 voet 8 du/m. • 140 - q
Tt 3 8 Een



66o Catalogus van Schilderyen.

8 Een dito, zynde een Beere jagt, zeer fraay door
dcnzelven; hoog en breet als vooren. 105- ó

9 Een dito Harte jagt, niet minder fchoon , door denzel-

vcn; en hoog en breet als r
t. vorige. 60-0

10 Een dito, zynde een Papegaay , Kalkoen en ander Ge-^

vogeiten, mede excellent, door dcnzelven; en hoog en,

breet als vooren. 65 - o
11 Een dito, zynde Vrngten, waar by een doode Haas

en ander Wüdtin een Landfchap, door dcnzelven-, en
hoog en breet als vooren. 25 - o

12 Een groot Stuk met een Hond, een Kapoen, en een

Pot met Bloemen, zeer goed en natuurlyk, door dcn-

zelven. Ó4 - o
-13 Een Stukje met zeeve Figuuren buiren's huis, zeer de-

licaat gefchildert, door Adriaan Broutver
; hoog 9,

breet 7 duimen. 135 - o
14 Een Boere-Maaltyd , zeer fraay en uitvoerig, door J.

M. Moolenaar; hoog 1 voet 9 duim, breet 1 voet 4
duim. 86-0

15 Een Boere Stal moet Koeitjes en twee Geitjes , zeer

natuurlyk, door Willem Kalff , AQ
. 1643. hoog en

breet r voet 8 duim. 55 - o
16 Een Kers-nacht, zeer fraay en uitvoerig, door van

Hoek; hoog 2 voet , breet 2 voet 9 45-0
17 Een fraay Stukje, verbeeldende, da.ar Chriftus gevan-

gen genomen wordt, door S. Francks ; hoog 1 voet 6
duim y breet I voet 3 duim. 40 - o

18 Een kapitaal Stuk, zynde een Herder met een llaapen-

de Herderin, zeer fraay en kragtig gefchildert, in de
manier van den Ridder Adr. van der Werff, hoog 4
voet 4 duim) breet 5 voet 8 duim. 75 - o

19 Een Vrouwtje aan een Tafel 'zittende te fpeelen op de

Guitar, extra fraay en uitvoerig gefchildert, door P.

Magnus; hoog 1 voet 6~ duim, breet 1 voet 3 duim.

64-0
20 Twee Stukjes, zynde Gezelfchappen , zeer plaifant en

goed , door Hendrik van FIcemskcrk ; hoog 1 voet 8

duim, breet ï voet 10 duim. 50-0
21 Twee dito Gezelfchappen, door dcnzelven; hoog 7,

breet 9 duimen. 40-0
22 Twee dito's, zynde Hiftorien van Don Quifchot, zeer

aardig,
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aardig , door M. Heemskerk ; hoog 3 voet 2 duim ,

breet 4 voet 4 duim. 30 - o
23 Twee dito's, zynde Boere Kermisfen, zeer fraay en

uitvoerig, door C. Schovaaxjs ;
hoog 1 uoe/ 3 duim,

breet 1 uoef 9 te; 80-0
24 Twee zeer fraai je ItaJiaanfche ?vlarkten, door, of in de

manier van Bout en Boudewyns. 61 - o
25 Twee Stukjes, zynde Landfchapjes, door Momper , en

van Breugel geftofieert; hoog i «üc# 8 duim > breet 2

wel 3 duim. 50 - o
26 Een Landfchapje met B.eeftjes , zeer fraay , naP/>. JFbw-

werman. 40 - o
27 Een Stak met Beeften en Vogels in een Landfchap.,

door P. Boel; hoog 4 'wï :n ? breet 4 <yoef.

44-
28 Een dito met een Hart en verder bywerk , door den-

Zeiven', hoog 4 voet, breet 2 «i»6l 8 du/ro. 2ó - o
29 De Vlugt van Maria met het Kind Jezus naa Egipten,

door Michicl van Oppot} hoog 2 voet 9 duim, breet 5
votf 4 Jw/m. 20-0

30 Twee Stukjes met Figuuren , door denzelven ; en dif-

ferente Vruchten , door Gillcmans. 39 - o.

31 Een Fiora door Eykens , met Bloemen , door G. P.
Verbruggen. 18 - 5

32 Een Stukje, verbeeldende een Rrand, zeer natuurlyk,

door Colonia', hoog 2 vo*f 2 dwz'/?z, breet 2 ro^.

35 - o
33 Een fraay Landfchapje, door Hvysmans ; hoog 2 voe^

breet 2 9 Jw«w. 32 - <o

34 Een dito Landfchap, door F. Millê
;
hoog 2 o;o^ 2

dw/ra, breet 2 i?oef 8 duim. 30 - o
35 Twee Landfchapjes zeer uitvoerig, door RysbracL

'35-o
36 Twee dito Landfchapjes, door denzelven. 30 - o_
37 Een groot Landfchap, door denzelven. 13 - 10

38 Een Stuif, verbeeldende de Slag van Malplaquet, door

F. van der Meulen\ hoog 3 voet 2 duim , breet 4 voet

4 duim. 16 - o

39 Twee dito's, zynde Scheepvaartjes , door A. Storek,

15-5
40 Een Italiaanfche Converfatie, door een braaf Meefler.

29-0
Tt 4 CA«
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CATALOGUS van SCHILDERYEN,
Nagelaaten door wylen den Wel Ed~ Geflr. Heer en Mr,

Elias van der Hoeven , in leven Raad en Oudt-Bur-

gemeefler der Stadt Rotterdam , mitsgaders Ru-
waard van Putten &c. &c.

Verkogt den 20. jfuly 1768. binnen Rotterdam.

I TT^EN extra fraay Stukje, waar in een Dame op de

jQv voorgrond op een wit Paard, en nog een bruin

Paard waar van een Jager is afgegaan * om iets te ver-

ïigten aan eenige Jagthonden : op de verdere grond ziet

men een Boerin van 't Melke komende, en voorts een

helder Verfchiet en dunne Lucht : alles zeer uitvoerig

gefchildert, door Philip Wouwerman, van zyn befte

tydt en fchildering, hoog 14, breet IJ2 duimen.

550 - o
.2 Een dito Stukje, waar in een Paard en een Mannetje

met eenig bywerk, mede zeer uitvoerig, door denzel-

ven\ hoog 15, breet I2§ duimen. 40 - o
3 Een Lucretia, zeer fraay en uitvoerig gefchildert, door

den Ridder Adriaan van der Werff\ hoog 24^ , breet

18J duimen. 161 - o
4 De Vlugt van Jofeph met Maria en 't Kindje, mede

extra uitvoerig, door Engels Sam\ hoog 22^, breet 25
duimen. 95 - q

5 Een ftil watertje , waar in eenige Schee-'

pen, zeer fraay en plaifant gefchildert, door
Willem van de Velde\ hoog 13 , breet 15
duimen. - o

6 Een dito weergaa, zynde en woelend Wa-
tertje ,mede zeer uitvoerig en helder, door
denzelven'y en hoog en breet als voren.

7 Een Landfchap met Gebouwen, Beelden en Beeflen,

door Kornelis Poelenburg', hoog 13, breet 21 duimen.

35-o
8 Een fraay Landfchapje, door Nicolaas Bergbem-, hoog

8, bre*t 7 duimen. 25-0
4

9 Een
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9 Een zeer fraay Landfchap , door Jan Wynants , en

extra fchoon en Kundig ge itofteert met Beelden, door

Jakob van Lod. 50 - O
10 Een plaifant Landfchap , uitvoerig en kragtig , door

David Vinkebooms. 17 - o
11 Een extra fraay enuitvoerg Stukje , door P.' JP&nz

van zyn befte tydt. 51 - ó
Een biddend Munnikje , zeer fraay, in de manier van12

13

G. Schalken-, hoog ioj, breet 8 duimen. 26
Een Gezelfchap in eèn Binnekamer, zeer fraay en uit-

voerig, door den ouden Franks. 47 - o
14 Een Boere Gezelfchap^ zeer plaifant en fraay, door

P. van der Elft, hoog 12, breet 17 duimen.

42-0
J5 Een Stukje met Kaartfpeelders , zeer uit-

r

voerig,door . . . 'Nates\ hoog tol , breet

i8j- duimen.

16 Een dito weergaa, zynde een Boere Ge-
zelfchap, door dcnzelven; en hoog en breet

als voren.

17 Een fraay Stukje, zynde een Doctor, dicj

het Water van een oude Zieke Vrouw be-

ziet, zeer uitvoerig, opeen kopere plaat ,

door den ouden Maarten van Heemskerk.

18 Een dito tot een weergaa, daar een Zieke \> 50
Boer zyn Teftament maakt, mede zeêr ui;-

voerig, door denzelven; zynde deze twee
altoos voor de befte gehouden die van hem
bekent zyn.

ïp Eenige fpeelende Boertjes, zeer aardig, door Thomas
Wyck; hoog iój, breet 13J duimen. 18 - b

20 Een Italiaanfche Zeehaven, zeer fraay, door denzei-
ven\ zynde dit Stuk in de hoogte, van ^gtérgrond zeer
helder, en buiteri zyn gewoonte extra dun «iefcoilderr.

58 ~ o
21 Een Italiaans Gezigtje met Beelden en Beeften , do-ar

denzelven. 10 - o
22 Een Italiaanfe Groenmarkt en verder bywerk, zeer

plaifant, door H. Mommers. 14 - io
23 Een dito plaifant Stukje, zynde een Paardemarkt,door

Pieter Wouv:erman, 15 - o
T t 5 24 Eea
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24 Een Ram met een Gebouw en Landfchap , zeer goed
en natuurlyk gefchildert, door den ouden IVeenincx.

23-0
25 Een Keuke-Stuk met Vogels en ander Wildt , zeer

fraay in de manier van a]enzdven. 33 - o
26 Een Keuke waar in een Vrouw (laat te wasfen , met

zeer fraay bywerk van Vis en anders, door M. van
Helmont. ' 16 - 5

27 Een zeer natuurlyk Wintertje , in de manier van J.
van Breugel. 25-0

28 Een fraay Kopje, zeer uitvoerig, door Rembrant van
Rhyn, zynde zyn eige Pourtrait. 35 - o

29 Een dito Kopje tot een weergaa , mede zeer uitvoe-

rig, door Ary de Vois. 10 - 10

30 Een oud Boere Kopje , zeer natuurlyk en uitvoerig ,

door Adriaanvan Oflaade. 12 - o
31 Een fraaye Ordinantie, door Frans Verwik. 10-10
32 Drie fraaije Teekeningen, verbeeldende: Johan van

Olden Barneveld, Hügo de Groot, en Piet Heyn.

CATALOGUS van SCHILDERYEN-

Verkogt in fpecie van Wisfel-Geldt, den 2^.Aügufli 1768,
binnen Antwerpen.

1 EN kapitaal Stuk, zynde de Geboorte Chrifti ,

Jij door Carlo Marani, op doek\ boog breet

36I duimen. 79-0
2 Een St. Hieronimus in een Landfchap , zeer fraay , door

Anu van Dyk, op doek\ hoog 39^ breet 32J duimen.

79'5
3 De Afneeming van het Kruis, kragtig en fchoon ge-

fchildert, uit de School van Rubbens, op paneel; hoog

45, breet 31 duimen. 96 - O
4 Een uitvoerige doode Swaan , Rhee, Konynen, veel

foorten van Gevogelte , Jagt-tuig , Kruiden &c. , in

een extra fraay Landfchap , zynde een extra fchoon

Stuk-
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Stukje, door Peeter Gyzels, op koper; hoog 14* , breet

19 duimen. 450 - o
(NB.) Het gem. Stukje komt ook voor in de Cata-

logus der verkogte Schilderyen van wyien de Hr.
Agent Lormier hiervoor pag.^ig. alwaar Num.

93 blykt 't zelve toen verkogt is voor ƒ 360 - o

5 Een fchoon Landfchap met iraay Geboomten, Figuu-

ren en Schaapjes, met een Hoflteede in 't yerfehiét,

zeer uitvoerig , door Jan van der Heyden , en Adr.

Van de Velde, op paneel; hoog 18, bteet 222 duimen*

6 Een uitmuntend Stukje, Zynde een Spaans Heer met
een Dame , beide te Paard , en een Moor by hen , in

een zeer fraay Landfchap , door Gonfalo Coques, op
koper; hoog 17, breet 15 duimen, 250 - o

7 Een fraay Kerkje, door Peter Neefs, met Beekitjes ge«

ftoffeert, door van Breugel, op koper; hoog 7, breet

5 duimen. 60 - q
8 Een zeer fraaije Maanefchyn, zynde een Gezigt op

een Kafteel, door Aart van der Neer,op paneel; hoog

45, breet 27 duimen. 30 - o
9 Een Boertje half Lyfs, zeer uitvoerig, door Adriaan
• van Oflaade , op paneel

;
hoog 9 , breet -j\ duimen.

10 - 10
10 Een fraay Land- en Water-Gezigt &c. , door Jan van

Gooyen, op paneel; hoog 14I , breet 21 duimen.

37 -

11 Een Italiaans Landfchap met Koeyen , door A. Begyn,
op paneel; hoog 17^, breet 22 duimen. 20-0

12 Twee Muficeerende Beeldjes, in een vertrek, door
Kornelis Bega; hoogi4£, breet 11 duimen. 19-0

13 Een Gezelfchap van vrolyke Boeren in een Binnehuis,

zeer fraay, door H. van Heemskerk, op doek; hoog
14, breet 17 duimen. 41-0

14 Een Italiaans Landfchap met Figuuren, dooril?. Huys"
mans. 13 - o

15 Een dito Landfchap, met een Rotz en Koeyen, door
denzeiven. 11 - 15

CA-
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CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Nagelaaten door aüy/en den Wel Ed. Geflr. Heer Pieter

Caauw, in leven Raad en Oud Burgermeefler der Stadt

Leyden &c. &c. Verkogt den 12. Augufli 1768.
binnen Leyden.

£NB*) De Schilderyen zyn binnen de LyJJen met de Rhyn-
landfcbe\ Voetmaat , van 12 duimen in de

voet , gemeeten.

ï TT1
-EN leggende en twee {taande Koeijen in ee&

I ^ Landfehap, door Paulus Putter; zynde uitvoerig

en van zyn allerbefte tydt, op paneel;hoog 10J, breet

izji duimen. 670 - o
2 De Predikatie van den Zaligmaaker uit het Scheepje in

Zee, aan welks Strand de Schaaren in eene onteibaare

menigte (taan , en eenige Visfchen op de voorgrond
leggen, zeer uitvoerig , door Joh. Breugel,bygenaamd

?

de Fluiveele, en van zyn befte tydt, op koper; hoog

10J , breet 13I duimen. 400 - o
3 Een ftil VVater met veele Scheepjes en Schuitjes zq

groot als klein -.zeer natuurlyk en uitvoerig ,door Wil-
lem van de Velde , van zyn befte foort , op doek; hoog

13, breet 15 J duimen. 250 - o
4 Twee zeer fraay gefchilderde zingende Mannetjes, met

een Bas en veel ander bywerk , door Kornelis Bega ,

van zyn befte manier, op paneel; hoog 13! , breet I2|

duimen. 186 o
5 Een dito weergaa, zynde een Mannetje met een Bor-

relflesje en een Vrouwtje met een Kannetje, nevens

een Fiool, Verkeerbord en verder bywerk, en voorts

twee Beeldjes in 't verfchiet, door denzelven ;
zynde

in alles niet minder dan 't vorige , op paneel , en hoog

en breet als H zelve. 140 - ó
é Koeitjes , Schaapjes en Beeldjes in een aangenaam

Landfehap, zynde een Duingezigt: zeer fraay en plai-

fknt; door Adr. van de Velde en J. Wynants, van
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hunne befte fchïldering, op paneel; hoog io£ , breet,

13J duimen. 170 - o
7 Een Goden Banket , vertöonende zig op de Voorgrond

Ceres, Water-Goden &c, gefchildert door H. Rót"

tenhamer, opkoper; boog lol , breet 13 \ duimen.

Vl6 - O
8 Een vrolyk Gezelfchap , in wonderlyke bewegingea

van hartstogten, daar de laafte Wyn uit het Vat ge-

tapt word, terwyl een oud Wyf met haar Klomp daar

op ftaat te kloppen, met verder bywerk, zeer geeitig en
fraay , door Jan Steen, op paneel; hoog 34 , breet 40 dui-

men.
,

172 - O
9 Een School vol Kinderen, die den Meefter, in zy'n

Stoel zittende te llaapen , befpotten : vol gewoel , en
zeer fraay , door denzelven, op paneel ; hoog 14I, breet

19 duimen. 115 - o
10 Een Schoolmeefter met een Plak in de Hand , en twee

huilende jongens, door denzelven; hoog 7*, breet 7
duimen. 21 - O

11 Een kapitaal Stuk, zynde een Boer ftoeijende met een

Boere Meid in een Landfchap , met eeuig bywerk, door
denzelven; op doek; hoog 33^, breet 6i\ duimen,

20-0
12 Een fchoon Stuk , verbeeldende de Hiftorie der drie

flaapende naakte Vrouwen , en twee Kindertjes in de
Lugt , uit öocatius , in een zeer fraay Landfchap %

door Willem van Mieris , zynde dit Stuk in uitvoerigheid

en kragt, een der beften van hem bekendt, op doek;

hoog 2Ó£, breet 23 duimen. 550 - o
13 Een oude Vrouw, die aan een Jongen een Stuk geeft,

met veel bywerk, in een Binnenhuis, zeer fraay, door
denzelven, op paneel; hoog 17, breet 14! duimen.

101 - o
14 Een Vrouwtje dat Pap eet, een Wieg, Biervat, Wor-

telen
,

Spinnewiel en zeer veel ander bywerk , ia

een binnenhuis: alles zeer uitvoerig en fraay gefchif-

dert, door Joan van Staveren, op paiieel; hoog 19*,
breet 15^ duimen. 70-0

15 Een zeer mooy Landfchap met fchoonê lichtvallingén

en partyen van bruinte, benevens een Water-Molen,
door Meindert Hobbema , zynde fraay geftoffeert met

Beel«
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Beelden, een Koe en Schaapen, door Dirk van Ber-

gen, op doek; hoog 39, breet 49 duimen. 300 - ö
16 Ken Rhyn-Gezigt met Schuitjes , vroiyke Boeren en

Boerinnen, Huisjes en Geboomte, en in 't verfchiet

hoog Gebergten, fraay en plaifant 'gefchildert, door

Jan Griffier, op paneel; hoog 14, breet 18 J duimen.

120 - o
17 Een vermaakelyk Gezigt van een Poort, Brug, Bui-

tensingel, Geboomte en StofTagie, met een zandige

voorgrondt, zeer fraay, door Jacob Ruysdaal, en van
zyn befte tydt, op doek; hoog 26, bteet 30 duimen.

220 - o
18 Een Meid met haar ifcchter Arm leunende op een Ton

,

waar by een Boer met een Vlootje met Haring, bene-

vens een Ketel, Kan, Wortelen, een Pot en ander by-

werk: alles zeer Kundig en uitvoerig gefchildert, door
Louis de Moni, op paneel; hoog 17, breet 33 duimen.

200 - o
19 De Groote Kerk en Markt te Haarlem, met de daar

rondom ftaande Huifen en Gebouwen, door Gerard
Berkbeyden; en door zyn Broeder Job Berkheyden ge-

ftoffeerd , op doek; hoog 16 , breet 33 duimen. 65 - o
20 Het Gezigt uit den Nieuwen Doelen, over de Vyver,

langs het Hof op de Kerk-Toren in den Haage , zeer

fraay, door denzelven; op paneel; hoog 12I , breet 15!
duimen. 100 - o

21 Een dito weergaa, zynde het Gezigt op het Huis van
Prins Maurits en de Korte Vyverberg in *s Haage, door
denzelven; mede zeer uitvoerig, op paneel , en boog en

breet als
9
P voorige. 90 - o

'22 Een kapitaale Maanefchyn , nevens een Rivier, Boo-
men en Huizen, met verdere ftofragie, zeer fraay en

aangenaam, door Aan van der Neer , en van zyn bef-

te tydt, op doek; hoog 21, breet 28 duimen.

122 - o
23 Een Juffertje meteen Stroo-Hoedje op, dat het aangezigt

befchaduwt, zeer uitvoerig, door Nicolaas Verkolje,

op paneel; hoog 16, breeM2£ duimen. 45 -

24 Een dito weergaa , zynde een Herderinnetje , mede
zeer plaifant, door denzelven; op panee4 en boog en

breet ah V vorige. 21-10
25 Een
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25 Een Advocaat in zyn Comptoir en een Boer, die hem
raadt vraagt, met veel bywerk van Boeken, Brieven

&c, zeer actief en uitvoerig, door Frans van Mieris,

de Jonge, op paneel; hoog 13, breet 10I duimen.

100 - o
26 Een Meisje met een fchotel Bojlen en Melk-kan, ter-

terwyl een Mannetje van ter zyde, haar een Beuling

prefenteert, mede aangenaam en uitvoerig, door den-

zelven; op paneel; hoog 11, breet 9J duimen.

69 - o
27 Een fraay Landfchap met Geboomte en Gebergten,

geftoffeert met een zittend Vrouwtje , een ftaande Man-
netje en een Hondje, zeer kunftig, dooi Philip IVou-
werman; op paneel; hoog 14^, breet 19 duimen.m - o

28 Een fraay Kerkje van binnen te zien, met een Zonne-
fchyn, zeer natuurlyk, door Henrik van Vliet, op
doek; hoog 132, breet 19 duimen. 33 10

21-0

29 Eenige Honden achter een Haas, door A. m '

Beeldemaker , op doek ; hoog 24 1 , breet

28 duimen.

30 Een dito weergaa, zynde een Haas in zyn
Leger, en vier Honden , door denzelven ,

en hoog en breet als 't zelve.

31 Een Vrouwtje, zittende te Speldewerken , met veel
bywerk: zeef uitvoerig, in de manier van ]?*vanSlin~

geland, op paneel; hoog 20, breet 15 duimen.

17 - ö
32 Een groot Stuk

,
zynde een Prins en Princes , door de

Liefde verbonden', door een goed Mcefler. 20 - ö
33 Een dito kapitaal Stuk, verbeeldende een Vorftelyke

Maaltydt, vol Beelden, door dito Meefler

34 De Dooping van den Moorman : in een*!

zeer goede manier gefchildert.

35 Twee Zee-ftukken met verfcheide Schee- f
pen, zeer Kunftig van water. J
Een fraay geboetzeert Groepje, verbeej-*

dende de Tydt,die alles weg fleept, door

Matthysfens.

Twee dito's, zynde een de Hoop, en de

ander de Liefde; door denzelven.

36

37

24-0

21 - 15

i(5 - 10

EX-
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EXTRACT UIT DE

CATALOGUS van SCHILDERYEN,

Ten Huize van den Wei Ed. Geflr. Heer Raadsheer Mr.
Johan van Nifpen. Verkogt den 12. September 1768.

in 's Gravenhage.

1 TT* EN Stuk , verbeeldende Rubbens en zyn Vrouw

,

malkander omhelzende met een Kupido by hen,
zynde heele Poftuuren ten voeten uit, door P.P. Rub-
bens', opdoek\ hoog 21 , breet 18 duimen. 100 - o

2 Een dito, zynde Maria Hemelvaart, door, of na den*

zeiven , op doek; hoog 36, breet 25 duimen.

60 - o
3 Een kapitaal Stuk, zynde de Hiftorïe van Bacchus en

Ariadne, met verder bywerk,fraay en kragtig gefchil-

dert, door Jaques Jordaans, op doek; hoog 48, breet

51 duimen. 80-0
4 Een dito Stuk * zynde de Gefchiedenis van Hero en

Leander, daar hy door de Zee-Nimphen wordt opge-
vift in een Storm en zeer onftuimige Zee: kragtig en
goedt, op doek; hoog 37, breet 48 duimen. 76 - o

5 Een kapitaal Stuk, verbeeldende daar Orpheus alle de
Dieren tot zig trekt door het geluidt van zyn Lier :

zeer fraay in allen deelen en zeer uitvoerig, door AU
bert Kuip, opdoek; hoog 43, breet 64 duimen.

171 - o
6 Een zeer fraay Stuk, zynde de Doos van Pandora ,

met eenige Figuuren, kragtig en extra uitvoerig, door
H. van Limborcb, op paneel; hoog 28J, breet 22 J dui-

men. 174 - o
(NB.) Uit de Catalogue der 'verkogte Scbilderyen

van ivylen de Hr. G. Hoedt, bier voor pag. 222
& feq. te zien, blykt Num. 102. [t zelve toen

verkogt is voor ƒ 105 - o
7 Een dito fraay Stukje, zynde Sufanna met de Boeven,
mede zeer uitvoerig, in de trant van van der Werf,

doojt.
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door denzelven, op paneel) hoog 17, breet 13 duimen.

145 - o
(NB.) Uit de Catalogue der verkogte Schilderyen

van wylen gem. Heer van Limborch, hier voor
pag. 214 & feq. te zien blykt aldaar Num. 9.
het zelve Stukje toenverkogt is voor ƒ 131 - o

8 Een Stukje, verbeeldende een ftil Waatertje met di-

verfe Scheepjes : extra fraay en uitvoerig gefchildert,

doot Willem van de Velde > op paneel \ hoog 10, breet

12 duimen. 340 - o
9 Een Zeetje en Strand met een Visfers Huisje en Beeld-

tjes, zeer fraay en uitvoerig, door Adriaan van de

Velde 9
op paneel-, hoog li , breet 143 duimen.

165 - O
10 Een Weide met Koetjes, mede zeer uitvoerig, door

denzelven, op paneel; hoog 12 5 breed 15 duimen.

101 - o
11 Een zeer uitvoerig Landfchap, geftoffeert met Beeld-

jes, Beeftjes, Kruiden en Planten, plaifant en fraay

gefchildert, door Jan Griffier , op paneel \ hoog 12,
breet 15 duimen. 97 - o

12 Een fraay Landfchapje , door Wynands:*
met Koetjes en Schaapjes geftoffeert , door

Soolmaker, op paneel hoog ïi\ breet 11

duimen.

13 Een dito weergaa, zynde met Paarden en

Beelden geftoffeert , door heide dezel-

ven, op paneel , en hoog en breet als
9
t vo-

rige.

14 Een Stukje met eenige Koetjes en een Vrouwtje in

een plaifant Landfchapje , uitvoerig gefchildert, op
doek, door Dirk van Bergen ;

hoog 15, breet 18 dui~

men. 48-0
(NB.) In d^origineele Catalogue Jlaat dit Stukje

ten naame van Nic. Berchem: dog dat iszeeker*

tyk een druk fout of per abuis gefchied , alzo het

hlykbaar genoeg was, het niet door denzeive

,

maar door bovegenoemde D. van Bergen gefcbil-

. derd waar.

'

15 Een fraay Stukje, zynde twee roo.kende Boertjes, zeer

uitvoerig, door Adriaan van Oflaade-, van zyn befte

tydt, op paneel', hoog 7, breet 6 duimen. 160 - o

70
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lö Een danfend Boere Gezelfchap met andere Beelden,
en een Viool-fpeeider, zeer plaifant, door Jan Steen,

op doek; hoog 16, breet 18 duimen. 70-0
17 Een Gezelfchapje van vier Kaartfpeelders , door den-

zelven, op paneel
\
hoog 9 ,* breet 8 duimen.

31 - o
18 Een Landfchapje met Beeldjes, door denzelven , op

paneel; hoog icf , breet 13 duimen. t - 5
19 Een Nagtftuk , daar in vericheide Mans, Vrouwen,

en Kinderen zig in de open Lugt , by MaanUchyn

,

om een groot vuur warmen , zeer natuurlyk , door Pie-

tervandenBofch, op paneel; hoog ij, breet 18 dui-

men. 36 - 5
20 Een oud Man, houdende een Aarde Kruik,*

door Adriaan Brouwer, op paneel; hoog

9, breet 7 duimen.

21 Een dito weergaa, verbeeldende een oude }> 43 - o
Smous , die Stukken geldt , door een Bril

"

beziet , door denzelven , op paneel; en boog

en breet als vorige.

22 Een Boere Chirurgyn, die in 't Been van een patiënt

een incifie doedt , met veel bywerk , zeer geeftig',

door P. Quaft, op paneel; hoog 12, breet ij| duimen,

31 - o
23 Een grappig Boere Gezelfchap , door denzelven , op

paneel; hoog 15, breet 13 duimen. 10 - 15
24 Een Vrouw met een gebakert Kindje op den Arm,

itaande by twee Soldaaten die op de Kaart fpeelen ,

door , of in de manier van G. van den Eekhout , op pa-
neel; hoog 13, breet 16 duimen. 35 - o

25 Een Schilder voor zyn Ezel , zynde het Pourtrait van
Gabriel Mctzu; zeer uitvoerig, door hem zelfs gefchil-

dert, op paneel; hoog 12, breet 16 duimen. 42-0
26 De Doorluchtige Famielje der Heere Princen van

Nasfau, te Paard ter Jagt gaande met hun gevolg, door
van der Venne, op paneel; hoog 27, breet 43 duimen.

3<> - 5
27 Twee kleine Pourtraitjes , als een Mans, met een

bruin Fluweele Muts en Sluijer: en een Vrouws*Pour-
traitje met een rood Fluweele Jakje aan, en Muts met
een witte pluim op, zeer uitvoerig, door Jan Olis,

op paneelen; hoog 5, breet 4 duimen. 25 - o
28 Twee
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28 Twee Stukjes met Pourtraitjes, als een met vier Kin-
dertjes, fpeelende met een Katje en een Hondje in een
Nis voor een Tapytje ; en een dito met een Mans en
Vrouwe Pourtraicje: beide na den ouden Netfcher , op
doek, hoog 18, breet 14! duimen. 31 - o

29 Een dito, zynde een jongman, die een Meisje op-
helpt, zeer aardig, door IVatteaux x op doek; hoog

. 15, breet 13 duimen. 31 -

30 Een dito , verbeeldende een Juffrouw met een Guitaar,

door La Haye ,
opdoek; hoog 12, breet 10 duimen.

12-0
31 Een kapitaal Stuk, zynde een St. Franciscus in Ver-

rukking met verder bywerk, door J. B. de Champa-
gne, opdoek; hoog 40, breet 31 duimen. 20 - o

32 Twee dito's, zynde Bloemkransfen rondsom een graauw
Basreliëf, extra uitvoerig gefchildert, door J. P. van
Tbielen, (Difcipel van Pater D. Zeegers^) op doek; ie-

der hoog 35, breet 43 duifnen. 50-0
33 Een Maria met het Kindje op de Schoot, vry goed,

in de manier van Guido Rheni, op paneel; hoog 15,
breet 12 duimen. 28-10

34 Een Heilige Famielje, waar by het Kindje Jefu Dopen-
de, door, of in de manier van Basfan, op doek; hoog
ió|, breet 27 duimen. 10 - 10

35 Een Stuk met twee vegtende Haanen, en verder by-
werk, zeer natuurlyk, door Melchior de Hondekoeter ,

op doek; hoog 32, breet 39 duimen. 26-0
36 Een zeer kapitaal Stuk, zynde daar de Dieren by paa-

re in de Arke gaan, door Gillis de Hondekoeter y op
doek; hoog 42, breet 76 duimen. 15-0

37 Een Landfchap , fraay geftoffeert met allerly Gevogel-
ten, zeer aangenaam van colorit, door J. Haagen, op
doek; hoog 30, breet 23 duimen. 31 - o

38 Een dito piaifant Landfchap, met Beeften en verder

bywerk geftoffeert, door denzelven, opdoek; znhoog
en breet als vooren. 27-0

39 Een fraay Landfchap met veel Figuuren te Paard, zoo
Mans als Vrouwen , door J. van Hucbtenburg , op
doek; hoog 26, breet 34J duimen. 43-0

40 Een dito Landfchap met een Heer en Dame te Paard

,

en verders Koeyen en andere Beéften , door denzei'

ven , op doek; hoog 23, breet 20 duimen. 22-0
Vv a 41 Een
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41 Een Heef en Dame te Paard , en een van het Paardt >

in een Landfchapje , door Pieter fVbmverman , op
doek; hoog 130, breet 15 duimen. 31 - 10

42 Een dito Landfchapje met een Heer en Dame te

Paardt, door denzelven, op doek; hoog 15, breet 12
duimen. 20 - o

43 Een Herberg waar voor verfcheide Heeren met haar

Paarden pleifteren, door Merck; op paneel; hoog i<5,

breet 12 duimen. 16-5
44 Een Landfchap en Rivier Gezigt met een Pont, en

verder bywerk, zeer plaifant en uitvoerig, door A.
Pynaker. 30-0

45 Een Zee-ftrand met Schuiten, Visfers , Vis en een

Heer te Paard: zeer natuurlyk, door iSimon de Vlie-

ger; op paneel; hoog 28, breet 41 duimen. 32-0
46 Een Zee-ftrandje met Scheepjes en Beeldtjes, zeer

uitvoerig en plaifant, door H. M. Zorg, op paneel;

hoog 8 , breet 12 duimen. 21-0
47 Een flil Watertje met Scheepjes en twee Beeldtjes op

een Heuvel, zeer natuurlyk, door H. Godericb, op
paneel^ hoog 11 ,breet 17 duimen. 20 - 5

48 Een Italiaanfche Zeehaven met een Fontein en veel

gewoel, door Mommers 7 opdoek; hoog 19, breet 24
duimen. 11 - 5

49 Een oud Kadee! met een Brug , waar over een drift

Koetjes gaat, door Asfelyn , anders Krabbetje, op pa-

neel; hoog 6 , breet 9 duimen. , 10 - «©

50 Een klein Landfchapje met Beeldjes, uitvoerig, door
Hans Bol, op koper; hoog 6, breet 7 duimen.

12- 5
51 Een Stukje, daar twee op 't Verkeer-Bort fpeelende,

een derde daar in wyfl, door Job Berkbeyden , op pa-

neel; hoog 9, breet 8 duimen. 15-0
52 Een Boere Binnehuis , daar de Boeren vrolyk zyn ,

zeer natuurlyk, door JanMienfe Molenaar , op paneel;

hoog 17, breet 21 duimen, 28-0
53 Een Wintertje vol gewoel van Schaatsryders , door

Oflaadc, op paneel; hoog 7, breet 20j duimen.

13-
54 Een ysfelyk Boere-Gevegt, door Benjamin-Kuyp , op

doefc; hoog ió,' breet 18 duimen. 11 - o

55 Twee dito's, zynde eenige Bedelaars by een Ruine in

een
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een Landfchap, door Droogfloot , op paneel'en ;hoog 16,
breet 24 duimen. 20 - 5

56 Een Landfchap met Koetjes gefloffeert , door Willem
Romyn, op paneel-, hoog 15, breet 18 duimen.

17-0
57 Een bergagtig Landfchap, geftoffeert met een Herder,

Koetje en Schaapjes , door Simon van der Does , op
paneel; hoog 14, breet 18 duimen. 10-5

58 Een Landfchap met een Drift Koetjes, door J. Ruys~
daal, op paneel; hoog 13 , breet 20 duimen. 12 - o

59 Een Harte Jagt in een Landfchap, door R. Xavery, op
paneel-, hoog 17, kreet 22 duimen. 10-5

60 Een Stuk met danfende Boeren en Boerinnens, in een
plaifant Landfchap, in de manier van D. Teniets , op
doek; hoog 32, breet 44 duimen. 13 - o

61 De drie Welluften, Venus, Bacchus en Ceres, door
Paulus Moreelfe> op doek-, hoog 25, breet 18 duimen,

12 - o
62 Twee dito's, zynde de Kerkte Aken van buiten: en

dezelve Kerk van binnen, door H. van Steenwyk, op
paneelen; hoog 9> breet 11 duimen. Ij - o

APPENDIX van SCHILDERYEN.

Welke na de voorgemelde ten zeiven Hui/en
verkogt zyn.

1 TT*EN extra fchoon Stuk, verbeeldende de Kinder-

JlL/ moordt te Bethlehem, door Nicola Correa, op
doek , hoog 37, breet 48 duimen. 82-0

2 Een dito weergaa, verbeeldende d'Adoratie der Wy-
fen uit 't Ooften, door denzelven, op doek; en boog cn

breet als voren. Zynde deze beide Stukken gcconferveen

uit de plundering van Vigos.

3 Een Stuk, verbeeldende de Rattailje van Ramiljé , in

de manier van , of na J. van Hucbtenburch
, op doek ;

hoog 26 , breet 44 duimen. 62-0
4 Een dito, vertonende d'Aélie by P. de Pierre, in de

manier van, of na denzelven, op doek; zynde hoog m
breet als voren, - 50-0

Vv 3 5
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5 Een fraay Stuk, zynde Andromeda, door Perfeus ver-
loft, extra fchoon en kragtig gefchildert , door Daniël
Mytens, op doek ;

hoog 50, breet 43 duimen, 40-0
6 Maria mtt het Kindje jefus in een Krans met Bloemen,
door Francisco Eykens, op paneel', hoog 28 , breet 22
duimen, 15-0

7 Twee Bloemftukjes, extra uitvoerig , door denzelven,

op koper; hoog 15, breet ioj duimen. 40 - o
8 Een oud Man met een Bril op, verfnydende een Pen
by de Lamp, zeer fraay , door G. Schalken, op doek;

hoog 15, breet I2§ duimen. I30 - o
9 Een dito weergaa, zynde een Vrouwtje by een Lamp

leezende , door denzelven , op d&ek ;
zynde hoog en

breet als 't vorige. 135 - o

€&>®<&>m<&>®@«»@^>@<'©«>
CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 12, Oclober 17Ó8. binnen Amfterdam.

1 TT^EN extra fraay bergachtig Landfchap metzyn Ri-

jtje vieren > waar door men ziet waden een groep

Beelden en Beeften ; warm en vrolyk van colorit, dooie

Jan Asfelyn anders Krabbetje, op doek-, hoog 25, breet

37I duimen, 108 - o
2 Een fraay Gezigt van een voornaam e Haven op deLe-

vantfche Kuft , op welkers voorgrondt men ziet het

inhaalen van een Êuropeaanfche Conful in een Rytuig

befpannen met Jok-Oslèn, als mede andere Perfoonen

te Paard en te Voét: op de tweede grond de Zee, ge-

orneert met een meenigte gcoote en kleine vaartuigen

;

en in het verfchiet de Haven of Fortres
;
zynde alles

uitvoerig , delicaat en van een extraordinaire fchik-

king , door Ludolf Bakhuyfen, op doek; hoog 45,
breet 57 duimen. 149 - o

3 Een dito fraay Stuk , door denzelven; verbeeldende het

infcheejpen van voornaame Officieren , die ook tevens

bezig zyn han affcheit te nemen, om zich te vervoe-
gen op eenige reets Zeil-ree leggende Oorlogfcheepen

:

zynde een ryke Ordinantie, zo van Beelden als groote

Vaartuigen, en niet minder als het voorgaande, mede
van
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van zyn befte tydt, op doek ; hoog 35, bree- 54 dui-

men. 1Ó5 - o
4 Een extra fraay en brokkelachtig Landfchap

, zynde
op de voorgrond een Vrouwtje te Paard, verzek van
drie Beeldtjes en een Hondtje: op de tjyedê grond een
Mannetje met vyf Hoorn-Beeftjes, als door het WateiT
waadende, en verders, een plaiiant öofch en bergagtig

verfchiet: alles zeer aangenaam en natuurlyk behan-
delt, door Nicolaas Bercbem, op paneel; hoog 14,
breet 17 § duimen. .70 - o

5 Een Gezigt van het Spaaren binnen de Stadt Haarlem

:

maakende door de fraaije Gebouwen en Brouwery, met
de verdere ornamenten van Scheepen en andere ftofia-

gie een alleraangenaam!!: Gezigt, en zynde don en fraay

gefchiïdert, door Gerard Berkbeyden, op doek; hoog
24*, breet 36* duimen. <>i - o

6 Een dito fraay Gezigt bezyden een Buiten-Plaats met
de daar by (taande cn Reidende Perfonagien der beide

ï Kunne, als de Manege oèfïenende, door denzelven ,

op doek;. boog 15J , breet 18J- duimen. 40- o
7 Een Vis- Markt, waar by men ziet een Vrouwtje dat

een Emmeuje aan haar Arm heeft , en by haar ftaat

een Kindje Viskoopende van een ander, zeer uitvoe-

rig, doof Quiryn Breekelenkamp, op paneel; hoog 17,
breet 13 duimen. 40 - O

8 Een fraay Bloem en Fruitftukje met verdere vreemde
Gewasfen, zeer helder van agtergrond, in de manier
van Rachel Ruyfch, door» Elias van den Broek; van zyn
befte tydt, opdoek; hoog 23 , breet 19 duimen.

2.5 - o
9 Een fraay natuurlyk, Zonachtig en fterk werkent Land-

fchap
, wegens zyn kloeke ftofTagie en groote partyen

,

door Pieter* de Bloot
?
op paneel; hoog 27^, breet 34

duimen. 20 - o
10 Een fraay Ey-Gezigtje , met verfcheide Scheepen en

Beeldjes, extra helder en fraay verfchiet, door Jan
van de Kapelle, op doek; hoog 19 , breet 15 duimen.

.16 - o
11 Een Corps du Guarde; ziende men in H midden van 't

Vertrek een Officier in een fraaije houding, terwyl ter

ïegter zyde vier Perfonagien zich onderhouden met Ga«
Vv 4 iaa«
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lantiferen , als ook ter linker zeide in het tweede ver-
trek, eenige Officieren zich amufeeren met fpeelen:

zeer teder en delikaat gefchildert,» door Jean le Ducq

,

op doek; hoog 40, breet 34 duimen. 110 - o
'%2 Een Landfchap, op de voorgrond van 't welke men

Ziet een Vrouwtje, een Jonge, een Ezel en Groep
van agt Schaapjes en Bokke ; op de twede grond ziet

men aan een Fontyn te drinken een twede Groep Hoo-
ren-vee , met hunne hoeders

, fraay en uitvoerig be-
handelt ; door Simcn van der Doei , op paneel; hoog

35, breet 29 duimen. 10 - 10

13 Een Gezelfchap van tien Perfonagien zich diverteeren-

de by het gebruiken van een Collation, met een fraay

Hof-verfchiet , door P.Gerards, op doek; hoog 19^,
breet 26 duimen. 29-5

14 Een Bosagtig Gezigt, 2ynde zeer aangenaam van licht

en bruin, door Jan Hakkert,en met een fraaije Harte

Jagt geftofTeert, door J. Lingelbacb, op doek; hoog

46, breet 40 duimen. 31 - o
15 Een fraay berg en bofchagtig Landfchap , door denzel-*

ven, en geftoffeert met een fraaije Groep Beeldjes zb
te Paard als te Voet ter Jagt gaande , door A. van de

Velde , op paneel; hoog 22, breet 19 duimen. 51-0
16 Een vrolyke Mufikant, zynde extra fraay en ftout be-

handelt, en tevens exaft geteekent, door" Frans Hals,
opdoek; hoog 36, breet 29 duimen. 60-

17 Twee Boere en vrolyke Gezelfchapjes, zeer natuur-

lyk, door Hendrik Heemskerk, opdoek; hoog 12,
breet 15 duimen.

t8 Een Landfchap met Ganfen
, Endvogels en

<

hunne Kiekens, met een fruay brokkelag-

tig verfchiet; fchoon van Ordinantie , krag-

tig en uitvoerig gefchildert, door Melchior

de Hondekoeter> op doek; hoog 45, breet

54 duimen.

19 Een dito weergaa, door denzelven , zynde
een Landfchap met Paauwen , Hen met
haare Kiekens en ander vliegent Gevogel-

te , nevens een fraay verfchiet, zynde even
fchoon, kragtig en uitvoerig als 't vorige,

tip doek; en hoog- en breet als H zelve. •
,

'•; : v '20. Een

36

>250 - O
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£0 Een doodt leggende of hangerde Haas , met eenig an-
"' der Gevogelte en bywerk , in een Landfchap, door

' denzelven, op doek; hoog 29*, breet 2j duimen.

28-0
21 Een fraay Gezigt van en op de Duinen over de Stade

Haarlem; zynde niet minder, als van J. Ruysdaal

,

door Philip Koning, op paneel; hoog 16, breec 14*

duimen. 19 - 5
22 Een fraay Landfchap waar in de Verfchyning des En-

gels aan de Herders , waakende by hun Vee , door Aalr

ben Kuyp, op paneel; hoog 18, breet 27 duimen.

20 - 10
23 Een Boere Binnehuis, met Beelden, Eeeften en Keu-

ke-Gereedfchap , zeer natuurlyk en fix gefchildert *

door Gerrit Lundens, op paneel; hoog 15, breet i<>

duimen. I 10 - o
24 Een fraay Stukje, verbeeldende een Moeder, die haar

Kind aan de Borft houdt, met verder by*verk, kragtig

en gloeijend gefchildert, door Louis de Monie, op pa-
neel; hoog 12, breet 10 duimen. 52-0

25 Een fraay Ochtent-ftondje, zynde helder en uitvoerig

behandelt, door Aart van der Neer, op doek; hoog

14, breet 19 duimen.. 38-10
26 Een Grot met badende Nimphies, zynde een Badje van

Diana, zeer dun, teder en fraay gelchüdert , door Kor-
nelis Poelenburg, op paneel; hoog 2c|, breet 25 duimen.

21 - ó
27 Een fraay Rhyn-Gezicht, aan welkers voorgrondt men

ziet een Vaartuigje met goederen en Pasfagiers , zeer

plaifant en uivoerig, door Adam Pynacker, op paneel:

hoog 17!, breet 20 duimen. 150 - o
28 Een fraay Bofchagtig Landfchap met fraaije ftoffagie,

in de manier van J. Both, door Hermanus Sagikeven,
op doek ; hoog 34, breet 42 duimen. 20-0

29 Een fraay Landfchap met fes Beeldtjes, zoo Heeren
* als Dames te Paard, die op de Jagt gaan met hunne

Domeftiquen en Honden ; zynde ryk van Ordinantie

en extra uitvoerig gefchildert, door Adriaan van de

Velde, op paneel; hoog 15, breet 19 duimen.

361-0
30 Twee extra fraaije Stukjes , zynde een ftil Watertje

V v 5 met
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met diverfe Scheepjes: en een woelende Zee, mede
met groote Vaartuigen; beide zo van Schildering, Or-
dinantie als uitvoerigheit, ongemeen fraay, en wel ge-

koppelt, door Willem van de Velde, op doek; hoog

13, breet 15 duimen* 220 - o.

31 Een kapitaal Stuk, verbeeldende een Afgeperkte Baan,
met de daar in lopende en werpende Perfonagien om
prys; werdende van een Monarch met zyn byhehben-
8è Stoet, en andere Perfonagien aanfehout, zynde een
ryke Ordinantie , door Daniël Vertangen \ op paneel ;

hoog 24 , brtfet 31 duimen. 30 - o
32 Een haliaanfche Markt met veel {rollage en fraaije Ge-

bouwen, in de manier van Lingelbach, door P. Voo-
- ren, op paneel; hoog20j, breet ïó| duimen. 45 - o

23 Twee ftuks, zynde het eene, het vergaan van Pharoos
Leger in 't Roode Meir : en het andere de Prediking

van St. Jan in de Woefteine; zynde twee ryke Ordi-

nantiën, helder en fraay, door Jacob de Wetb, van
zyn befte tydt, op paneel; hoog 17^, breet 21 £ dui-

men. 61 - o

34 Twee fraaije Landfchappen , zynde bergagtige Rhyn-
Gezigten , met Gehügten en Dorpen ; voorts kloeke

ftoftage van Beelden en Vaartuigjes, geheel in de man-

nier 'van Griffier* door G.van Winter, op doek; hoog

22J, breet 26 duimen. 170 - o

25 Een zeer natuurlyk Basreliëf van fes Kinderen spelen-
de met een Bok; zynde de Dag van voren, om te

dienen boven een Porte-bricé Deur, zeer fraay, door

Jacob de Wit , op doek; hoog 32, breet 54 duimen.

130 - o
36 Een fraay Kerkje te Delff*,van binnen te zien mer veel

ÉófFage en verdere ornamenten *door Eman.de Witte,
op paneel; hoog 2Ó| , breet 182 duimen. 16-0

37 Een fraay Bofch en Duinagtig Landfchapje, door Jan
Wynants, geftoffeert door A. van de Velde, op pa-
neel; hoog 11, breet 15 duimen. 29-0

38 Een dito fraay Landfchapje, zynde Meefterachtig be-

handelt, door dezelven, en geftoffeert door J. Lingel-

bach, op doek; hoog 19, breet 30 duimen. 18 - 10

39 Een kldn Duin-Gezigtje, geeftig en dun gefchildert

,

door Philip Wouerman , op paneeL 35 - o

40 Een



Catalogus van Schilderyen. 68 f

40 Een fraay Landfchap met een party ter Jagt gaande

JBeeldtjes der beide kunnen en ander gevolg, door Pie-

ter Wouerman, op doek', hoog 35 , breet 44 duimen,

26-0

uit de ITALIAANSCHE en FRANSCHE
SGHOOLE.

h595

41 Een fraay Landfchap , waar in het vieren

van een Oog(i Feeft door een vrolyke par-

ty van 26 Beeldtjes ,zi^ met danfen en an-

dere amufementen bezig ^houdende , zeer

fraay geordirieert , door A. Locafelli , op
doek', hoog 24, breet 38 duimen.

42 Een dito weergaa ( mede 't vieren van dier-

gelyk Feeft verbeeldende, zynde niet min-

der als 't voorgaande, door denzelven, en

hoog en breet als V zelve.

43 Een Triumph van Galathé , zynde een extra fraaije Or-
dinantie van Nimphen en Water-Goden , door Qario

Maratti, op doek; hoog 32^, breet 43 duimen.

195 - O
44 £en Pomona met Vertumnus , extra Meefteragtig en

fchoon gefchildert, door Salvator Rofa ,op doek; hoog

30, breet 25 duimen. 175 - o
45 Twee Afbeekizels van voornaame Phiiofophen, ftout

en Meefterlyk behandelt, door Jilofopbo del Moto , op
doek; hoog bïttt. i^l duimen. 38-0

46 Het Pourtrait van een biddende Vrouw , zeer fraay

van omtrek
1

en Meefterlyk gefchildert, door Brugola %

op doek-, hoog 20, breet ió\ duimen. 10 - 10

47 Een fraay Landfchap met een Watermolen, zeer uit-

voerig, door Bvucher, op doek ; hoog 32, breet 42
duimen. %<p - o

48 Twee fraaije Landfchappen met danfende Nimphen en
Bacchanten, door Nicolaas Pousfyn ? op doek;hc?og 10,
breet 8 duimen. 100 - o

49 Twee dito's, zynde een ftille Zee, en Middelandfche

Zeehaven ; en een dito Storm mede een Middelandfche
Zee-
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Zeehaven verbeeldende : beide extra fraay , zo van
verkiezing, ordinantie, als fchildering , door Jofeph
Vernety opdoek', hoog 12}, breet 16 duimen.

305 -O
50 Twee Landfchapies met Converfatien , zeer aange-

naam, door IVatteau, op doek; hoog i2§, breet 19
duimen- 100 - o

51 Een dito Landfchapje met een Converfatie, zeer plat-

fant, door denzelven, op doek; hoog 12J, breet i8|

duimen. 51 - o
52 Een zittent Vrouwtje omringt van vier Kindertjes, de-

welke zy Liefkooft , zynde^een Vriendelyke Ordinan-

tie, fraay van colorit en correct van omtrek, door een

goed Meefler , op paneel ; zynde over het rondt 19
duimen. 30 - o

VERVOLG van NEDERLANDSCHE
MEESTERS.

53 Een woelend Zeeftrandje met verfeheide Scheepjes

en Visfchers , fraay en natuurlyk , op paneel.

100 o
54 Twee fraaije Kaarsligten t zynde het een , daar een Da-

me haar laat waarzeggen ; en 't ander , daar een Dame
een Brief fchryft by 't Kaarsligt. 80-0

55 Twee dito Kaarsligten,, zynde een Philofooph; en een
Goutzoeker, beide in hunne Vertrekken. 20-

56 De Bekeering van Paulus op de Weg na Damafcus,
zeer goed na Rubbens , door Bqlthazar Befcbey.

32 - 10

57 Een dito, zynde het Vrouwtje in Overfpel, met ka-
pitaale Beelden ; door denzelven* 2 1 - 15

58 Een Franfche Zeehaven
,

zynde een opkoomende
Storm, waar in verfeheide Scheepen in noodt zyn, en
verder Beeltwerk, door denzelven. 25-0

59 Een fraay Kampeinent, door D. Maas; van zyn bes-

te tydt, op doek; hoog 22, breet 27 duimen.
* 18 - 10

€0 Een Gezelfchapje met fpelende Boertjes op het Ver-
keer-
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keer-Bordt, zynde dezelve zeer attent omtrent hun be-

zigheden , door Philip Koning. 20 ~ 10

61 Een Vrouwtje dat een Keteltje fchuurt, door E. van
der Poet-, op paneel. iö - o

62 EenLand-enBosagfig Landfchapje, door J. van Schen-

del, 10 - 10
(53 Een Bergagtig Landfchapje, door Allard van.Everdin-

gen. 15 - o
64 Een Stuk met doode Vogels, en verder Jagt-tuig, door

Fergufon. 30 - o
65 Twee fraaije Stukjes met dood Wildt, zeer uitvoerig

en plaifant, door Nicolaas Gryff. 15-0
66 Een Bloemen-Fefton, in welkers midden een graauw

Borft-ftukje, in de manier van D. Zegers , door M.
tVeerts, op doek; hoog 35, breet 2ó duimen.

17 - o

CATALOGUS van SCHILDERYEN.

Verkogt den 7. November 1768, fowiefl Dordrecht,

1 T7^ EN Rhyn-Gezicht vol gewoel van allerley Vaar-

JC> tuigen en een meenigte Beeldjes , uitmuntend
fraay en helder gefchildert, door Herman Sagtleven ;

hoog pt , breet nj duimen. 174 - o
2 Een dito fraay Stukje, zynde een fchoon Bergachtig

Land- en Water-Gezigt met verfcheide Beeldjes, door
denzelvefi; hoog II, breet 14J duimen. 80-0

3 Een ftil Water met verfcheide Scheepen, extra klaar

en uitvoerig gefchildert, door JVillem van de Velden,

hoog 12, breet 16 duimen. 280 - o
4 Een fraay Landfchapje met een Heer te Paard, zeer

plaifant en uitvoerig gefchildert, door Philip Wouwer~
man; hoog 14, breet ï^i duimen. 130 - o

5 Een zeer fraay Paarde-Wetje, door denzelven; hoog

10, breet 9 duimen. 36 - o
6 Een
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6 Een Gezelfchap van Boeren en verder Dywerk, in- een

Binnen-Huis;zeer fraay en natuuxlyk gelcblldert, door
AdriaanvanOjlaade\\\oog io > breet 13 duimen. 155 - o

7 Een fraay Stukje, verbeeldende een dronk Wyf en een

Jongetje in een Vertrek, waar by een kopere Melk-
Kan en verder bywerk; zeer uitvoerig en mals gefchil-

dert, door Maria Schalken ; hoog 19, breet ió* dui-

men. 69-0
8 Een fraay Landfchapje met Schaapjes en Geitjes, zeer

plaifant en uitvoerig , door Aalbert Kuipi; hoog 13 ,

breet 12 duimen. 115 - o
9 Een dito met Paarden &c, door denzelven;hoogi-jl

,

breet 21 duimen. 26-0
10 Een Winter vol gewoel van Beeldtjes op het Ys, zeer

fraay en uitvoerig, door Jan van Goyen; hoog- 14 J,
breet 24J duimen. 43-10

1 1 Een Diana Badje , in de manier van Poelenburg , extra

vlyende gefchildert, door T. Gelton\ hoog 10, breet

13J duimen. 40-0
12 Een Schatting- Betaalder, deftig en flout gefchildert,

door W. de Poorter; hoog i8£ , breet 21 duimen.

35 - o
13 Een Kerker, bizonder fraay van Perfpe&ief en Schil-

dering, door denzelven\ hoog 8{, breet io£ duimen.

43-0
14 Een overwelfde Zaal, tvaar in een Man die voor een

Glas zit te fchryven , extra fraay van Perfpeótif en
houding, door denzelven; hoog 11 , breet 9! duimen.

23 - o
15 Een Pïeifter-plaatsje met Beelden en Paarden, zeer

plaifant en uitvoerig, door A. Paldmedes, hoog 13I,
breet 11 duimen. 34-0

16 Een Stukje met verfcheide Figuuren, doof dei.zeiven;

hoog 19, breet 24I duimen. 10 - o
17 Een Gezelfchap van Heeren en Dames, uitvoerig ge-

fchildert, door Pieter Verelft; hoog ió| breet 14 dui-

men. 15 - 15
18 Een Land-Battailje, natuurlyk en goedt gefchildert,

door Dirk Stoop. 22-0
19 Een Reistogt met Paarden, Muil-Ezels, en verder by-

werk, door Mommen. 17-0
2© Eea
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20 Een Frufcftuk, fraay en kunftfg geichildert, door Pie-

ter de Ring; hoog 21, breet 19 duimen, 25 - 5
21 Een Bloemftukje , door Pater Zegers, hoog 11 1, breet

8 duimen. 17 - 5
22 Een Bos Druiven met Infe&ens verciert, door J. Ro-

tius\ hoog 172, breet 16 duimen. io - o
23 Een Kerkje met Kaarslichten vergiert, zeer natuurlyk

gefchilderc, door Daniël de Bliek. 36 - 10
24 Een Zeeftrandtje, getekent A. B. S. 12 - 10

25 Een fraay Groupje , door fi. J. 20-0
26 Een dito, zynde een Vrouwe-Beeldtje , na gedagte,

van Rubbens. 14 -

27 Twee fraaije Landfchapjes met Vogels, in Watervervv,
ftaande agter Glafen, door P. Holjleyn;hoog 11, breet

14 duimen. £i - o

CATALOGUS tan SCHIL DERYEl^.

Nagelaten door wyknden Wel Ed. Heer en Mr. iEgidius

Laurens Tolling. Verkogt den 21. November 17Ó8.
binnen Amflerdam.

1 TT* EN Kruideniers-Winkel, in dezelve verfcheide

AJLj Kooplieden voor de Toonbank, waar agter de
Koopvrouw (laat te wegen, zeer fraay en uityoerigop

paneel gefchildert, door Adriaan de Pape\ hoog 20f

,

breet \-\ duimen. 64-0
2 Een Binnehuis , waar in een Vrouwtje zit voor een

Tafel te naaijen, beneffens een Meid brengende eenige

Baarsjes op een Gatebetiel , en ter zyde van haar ftaat

een Heer: voorts ziet men eenig ander bywerk, zeer

uitvoerig op paneel gefchildert, door Quiryn van Bre-

kelenkamp, hoog 185, breet 25 duimen. ' 81 - o
3 Een Binne-Vertrek, in het zelve zit een Kledermaker
met twee Knegts op een Tafel, waar voor ftaat een

Viouwtje , hebbende in haare Handen een Kleed, en
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aan haar linker Arm een Mark-Emmer met Groente
hangende: op de tweede grond zit een oud Vrouwtjê
by het Vuur; alles zeer uitvoerig , op paneel gefchil-

dert , door dênzelven ; hoog 19 , breet 25 duimm^
ö5- 5

4 Een Vis-Vrouwtje, waar by een Dame ftaat met een
Mark-Emmer, uitvoerig op paneel gefchildert , door
dênzelven; hoogï8, breet 14 duimen, 13 10

5 Een tëinnehuis, waar in een Vrouwtje zit met een Kind
op haar fchoot , en een Jongetje , ziende door een
Venfter met een Vogeltje in zyn hand, waar »na een

Kat loert; en verder eenig Huisraad: zeer uitvoerig en
delicaat op paneel gefchildert, door Pieter van Slinge-

ïand, hoog ioï, breet 10 duimen, 33 - o
6 Een Mannetje, halver Lyf te zien, hebbende in zyn

iegterhand een Kruk, waar op een Uil zit, zynde vor-

der het verfchiet een Landfchap, uitvoerig op paneel

(van boven toogs gewys) , gefchildert door Frans Mier
ris de jonge., hoog 5J, breet 4J duimen, 24-0

7 Een Einne-Vertrek . waar in een Heer aan een Tafel

2ic, houdende in zyn linkerhand een Brief en ruftende
• met zyn Rechterhandt op zyn Knie: ter zyde de Ta-

fel over den Heer ftaat een Dame in het zwart gèkleed

met een wit Satyne Rok aan: alles fraay op doek ge-

fchildert, door Gerard Ter Burg\ hoog 40, breet 38
duimen, 15 - o

8 Een Binne-Vertrek waar in een Gezelfchap van elf

Beelden, op paneel gefchildert, door Z>. Hals; hoog

lóf, breet 22 duimen, 14 - 15
9 Een Stuk, verbeeldende Efau, zig beklagende over

-het gemis der Zegening van zyn Vader , die gelegen is

op een Ledikant , waar voor hy knielende is: zeer

fraay en kragtig op doek gefchildert, door J, Viftor;

hoog 22£ , breet 27 duimen, 26 - ïo
10 Een Binnehuis, waar in men ziet Maria met het Kindt-

je, en Jofeph zittende te Ieezen, en verder eenige

Huis-Meubelen, zeer fraay en natuurlyk op doek ge-

fchildert, door, of in de manier van Rembrandt; hoog

183, breet 24 duimen, 10 - o
11 Maria met het Kindje in een Glorie, verzelt van eeni-

ge Heiligen ; zeer fix en Models gewys gefchildert op
pa-
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' paneel, door F. Barotius-, hoog i8£, breet 12 1 duimen.

10 - 5
12 Een Binnewatertje , waar in op de voorgrondt een zei-

lend Schip en een Schuitje met Visfers , en in 't ver-
fchiet eenige zeilende Scheepen : zeer natuurlyk op
doek gefchildert, door L, Bakhuyfen, zynde geplakt

op paneel-, hoog 15, breet 19 duimen. 25-10
13 Een dito weergaa, zynde een Italiaanfe Zee-Haven,

welkers voorgrond zeer fraay geftoffeert is ; in de ma-
nier van denzelven ,op doek gefchildert , en hoog en breet

als
y
t vorige. 17-10

14 Twee woelende Waters met verfcheide Scheepen ,

zeer natuurlyk op doek gefchildert, door J. van Go-
yen; ieder hoog 17, breet 30 duimen. 15 - 15

15 Een dito Binne- Water, op welkers voorgrond een
Hoofd van Paaien , waar aan eenige Vaartuigen leg-

gen : zeer natuurlyk op paneel gefchildert, door denzeU
ven. 21-0

16 Een Gezigt van een Dorp, leggende aan een Water-
tje, zeer ryk geftoffeerd met verfcheide Beeldtjes en
Schuitjes, uitvoerig op paneel, in de manier van Breu-
gel-, hoog 9, breet 12 duimen. 14 - 5

17 Een dito weergaa, zynde een Dorp-Gezigt van binnen
te zien , zeer ryk geftoffeert , in de manier van den*

Zeiven, op paneel-, en hoog en breet als voren.

17 - 10
j8 Twee dito's, zynde een hetPourtrait van Stalbent , en

het ander van H. van Baaien, in 't graauiv gefchildert

op paneel, door A. van Dyk; hoog 10, breet 7 dui-
men. 25-0

19 Twee dito's, zynde de Pourtrairen van Andries Bik~
ker en zyn Vromv, Borftftukken , zeer uitvoerig op
paneelen, door B. van der tielfl\ hoog 22, breet 17
duimen. 15-15

£0 Het Pourtrait van Johan van Olden Barnevelt , zynde
een Borftftuk, op paneel gefchildert, door, of in de
manier van Mierevelt; hocg 25, breet 21 duimen.

10 - 10
(NB.) Alzo de verdere Nummers dezer Catalogus ,

beftaande in een Altaar-Stukje , gekomen «uit het

Huis van Tellingen , verbeeldende , de Aanbidding
Xx det
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der Koningen ; Een Befnydenis ; Een Maria met 't

\ Kindje , door St. Louis aangebeden wordende ;

Een St. Jeronimris in zyn [Kluis; D'Ëlende van den
Oorlog; Een Gezelfchap; Een Ordinantie van ver-

fcheide Beelden, fes differente Landfchappen ; Een
Strand-Gezigt ; En vier, zo Mans- als Vrouwe-Pour-
traiten; veel te gering waaren om ieder te fpecififee-

ren , wordt dienvolgens maar aangemerkt èerzelve

Jommes t'zamen rendeeren. 75 * 10

CA.



CATALOGUS
Van een gedeelte van 't

VORSTELYK KABINET

SCHILDERYEN,
VAN

ZTNE DOORL. HOOGHEID,

DEN HeERÈ T?RINCE VAN ORANGE EX
Nassau, Erfstadhouder, Capitein

Generaal en Admiraal der,

Vereenigde Nederlan-
den, &c. &c. &c.

IN s'G RAVEN HA GE.

UITGEGEEVEN DOOR

PIETER TERWESTEN.

Xx a CA*





CATALOGUS
Fan een gedeelte van 't

. VORSTELYK KABINET

SCHILDERYEN,
VAN

ZTNE DOORL. HOOGHEID,

DEN HEERE PRINCE VAN ORANGE EN
Nassau, Erfstadhouder, Capitein

Generaal en ^Admiraal der
Vereenigde Nederlan-

den &c. &c. &c.

IN 'sG RAVENHAGE,
Nota. De Stukken zyn gemeeten met de Rhynland-

fcbe Voetmaat van 12 Duim de Voet.

E
B. Hoogte

VJD.
EN fchoon Stuk, verbeeldende

hec Boere leven : aan d'eene zyde op
de Voorgrond , vertoont zig een

Schaapfcheerder , wyl aan d'andere

kant twee a drie Boerinnen* en Boe
xen bezig zyn met Melk uit hunne
Ketels of Emmers te doen : op de

Tweede Grond ziet men een zwaar

gelaade Koorn-wagen door een Jok
Xx 3 Os-

Breete,

V.D.
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Osfen getrokken wordende, en voorts V
eenige Maaijers: en in 't verfchiet

een Boere Woning met eenige Ar-
beiders , nevens een aangenaam Land-

Gezigt; zynde in alies zeerfraay en

kragtig gefchildert , door Jagomo
Bassan ; op doek.

Een kapitaal en extra fraay Stuk, ver

beeldende : de Kinder-Moord door

Herodes te Bethlehern, zynde uit

muntend zoo van Ordinantie als Tee
kening, en geen fchoonder hier te

Lande bekend van Bartolet \ op
doek.

Een zeer fchoon Italiaans Landfchap met
Ruinen, Beelden en Beeften , alles

zeer uitvoerig, natuurlyk en kragtig

gefchildert , door Nicolaas van Ber-

chem ; op doek.

Een dito fchoon en plaifant Landfchap,
ryk van Beelden en Beeften , als:

Osfen, Schaapen , Bokken, Ezels,

Hond &c. zynde zeer fraay van Or
dinantie en alles extra uitvoerig ge

fchildert , door denzelven
; op pa-

neel

Een Jagt- party van Heeren en Dames]
te Paard , met veel Honden &c. in

een Bofchagtig Landfchap, in alles

niet minder dan 't vorige, door den
zelven; op doek.

Een zeer kapitaal en fraay Kunft-Stuk,

uitmuntende in deszelfs Veld-vrug-

ten en Bloem -gewasfen : tusfchen

beide een dito Feftons-gewyze ge-

fchil-

jHoogteBreete,

V.D.

6f

Si

ioi

6i 5Ï
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dfchilderde Krans, met diverfe loor-

ten van Vier- en Twee-voetig Ge-
dierten , wordende onderfchraagc door

twee fcboone Vrouwen en van bo

Gekroond door een aantal

(Hoogte

V. D.

ven van

gevlerkte Engelen: verbeeldt Cibé

le, aan wien door de Vier Gecyden
des Jaars de Vrugten van ieder Sai

foen werden opgedragen ; zynde al-

les ongemeen uitvoerig en keurlyk

gefchildert , door den Fluweel en

Jan van Breugel , en geftoffeert door

Hendrik van Baalen , op paneel.

Een klein en fraay Landfchapje met Fi

guuren, in een Rond, excra uitvoe-

rig door denzeiven van Breugel; op
paneel.

Een dito fraay Stukje , verbeeldende

het Vagevuur, zeer geeftig en fpe

culatif en tevens uitvoerig gefchil-

dert, door den zoo genaamden Hel-

fchen Breugel; op koper.

Een zeer fraay Stuk
,
zynde een Boere-

Vreugd in een Binne-Huis, beftaan-

de in dertien Beelden, zo Mans als

Vrouwen, met zeer veel bywerk,
extra helder en kragtig gefchildert

,

door Kornelts Bega ; op paneel.

Een dito extra fraay Stukje, vertoonen-

de een Officier in een Kamer by een

Dame , en voorts een Trompetter
die een Boodfchap aan den Officier

brengt, zeer aangenaam, teder en
uitvoerig gefchildert, door Gerard
Ter Burgh j op paneel.

Xx 4 C

Breete.

v. D.

3 4a 2 n

8
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C. Hoogte

EN fchoon Stuk , verbeeldende

:

daar de Dogter van Jephta , door een

ftoet van Maagden verzeld zynde,

ten Offer gebragt wordt
; zynde ka

pitaal en fraay van Ordinantie en de

Hartstochten verwonderlyk uitge

drukt : door Antoine Coypel ; op
doek.

(NB.) Van 't gem. Stuk is een fchoone

Prent gegraveerd, door Gafp. du

Change.

E
D.

EN extra fraay Stuk, zynde een

Maria met het Kindje op haar fchoot

,

kragtig en aangenaam gefchildert

daar Anthoni van Dyk ; op Doek.

Twee Pourtraicen in 't Harnafch, op
een Stuk, beide zeer fchoon en na

tuurlyk gefchildert , door denzel
ven ; op doek.

Een Vrouwe Pourtrait met twee han-

den, levensgroote tot deKnien, ex-

tra fraay en Kunftig gefchildert , door

denzelven
; op doek.

Een dito Mans Pourtrait, zynde een

weergaa van , en niet minder fchoon

dat] 't vorige, door denzelven; op
doek.

(NB.) De 3 bovengemelde Stukken of

Pourtraiten zyn ieder met de Naam
van Anthoni van Dyk getcekent,

dat zelden voorkomt.

Het

Breete

D. V. D.

n

532
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Het Pourtrait van Qüintyn Simons
,

Schilder van Antwerpen ,
zynde me

de een Knieftuk, en even fraay als

de vorige, door denzelven; op doek!

(NB.) Dit Pourtrait gaat mede in

Prent uit , en is onder de gegraveerde

Pourtraiten van A. van Dyk be

kent.

Een zeer Kunftryk Stuk, verbeeldende

een Vrouwtje* met een Kindje in de

"Wieg by zig, met verder bywerk,
zynde alles verwonderlyk fchoon,

natuurlyk en extra uitvoerig gefchiL

dert ; door Gerardt Doü ; op pa
neel.

Een dito klein Stukje
, zynde een

Vrouwtje in een Nis, houdende een

Lamp in haar handt , mede extra

fraay en uitvoerig gefchildert, door

denzelven ; op paneel.

Een Stukje, vertoonende: een Juffert-

je , die op de Guitar fpeelt , zeer

uitvoerig , door Philip van Dyck ;

op paneel.

Hoogte

V. D.

*95

Breete.

D.

2 6

E
E.

EN fchoon Stuk, verbeeldende:

d'Aanbidding en Offerhanden der

Wyzen uit het Ooften aan den Nieuw
Geboore Koning

; zynde fraay van

Ordinantie, als ook van Dag en Scha-

duw, en zeer uitvoerig en Kundig
gefchildert , door Gerbrand van den
Eekhout 3 opdoek.

Xx 5 F,

lol

o 5

o 5
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|HoogtejBreete

N D.
EN kapitaal Stuk, verbeeldende

Apelles, ichilderende Campafpé, de

Minnares van Alexandcr den Groote
\

Dit Scuk vertoont een fchoone Voor
zaal, versierd met verfcheide Schil-

deryen zoo van Rubbens , Titiaan ,

Snyders , Holbeen , Breugel , Paul
Veronees , als van andere Mees^

ters; en voorts met Antique Sta-

tuen , Borftbeelden &c. ; Ter flinker

zyde op de Voorgrond zit Apelles

te fchilderen de gemelde Minnares

van Akxander, die van eenige Lyf
wagten verzelt is : In 't midden ziet

men door een Portico , of groote

Boogswyze Deur , in een tweede
Zaal , mede vergierd met Antique
Scatuen , Bronfen en Schilderyen :

En door een twede Portico ziet men
in een Tuin; zynde alles zeer aan

genaam van coloriet , overheerlyk

van Ordinantie en kragtig gefchil

dert, door Sebastiaan Franks
5 op

paneel

H,

JEEN extra fraay Mans Pourtrait

je , verbeeldende : den Engelfche

Cancelier Thomas Moris (oudt 28

Jaren) met een Valk op de hand.

zeer uitvoerig en natuurlyk gefchil-

Odert,door Hans Holbeen, A°.i54 2 •

pp pamth
Een

V. D.
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Een dito Vrouwe-Pourtraitje , zyndejv. D. VjD.
mede zeer uitvoerig en fraay, door

denzelven
; op paneel.

Een fchoon Stuk , verbeeldende een

Renconter van Ruitery in een Berg
agtig Landfchap , met verfcheicie

Dooden en Gekwetften op de Voor-

grond: aan de regeer zyde ftaan op
een hoogte veel Bomen, en een vlug

tende Wagen met Paarden vertoont

zig in 't verfchiet : zynde fraay van

Ordinantie , en zeer natuurlyk en

uitvoerig gefchildert, door Jan van
Hugtenburgh ; op doek.

Een dito, zynde een Gevegt tusfeben

de Ruitery: op de Voorgrond zitt

men twee Vegtende Partyen, nevens

veel Dooden en Gekwetften :verdersi

een Stadt , en in 'c verfchiet een

Zeeilag ; in alles niet minder fchoon

van Ordinantie, en even natuurlyk

en uitvoerig als 't vorige , door den-

zelven; op doek.

De Nieuwe Kerk te Delff, van binnen

te zien met de daar in zynde Graf-

Tombe der Heeren Princen van
Orange:. extra helder, uitvoerig en

Kunftig gefchildert, door G. Hoek-
geest, A°. 165 1. op paneel. 1 9§

Een fraay en kapitaal Stuk, vertoo

nende een Tafel , bedekt met een

groen Kleed , waar op üaat een Scho-

tel met roode en witte Druiven, di

verfe Perzikken en Karsfen, bene-

vens een Meloen en een Granaat-

AP

2i
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Appel : ftaande agter op de Tafel

een Koffertje , en daar op een Ci-

troen , als mede een Roemer mee
Wyn , en voorts ander bywerk ;

zynde alles zeer kunftig , kragtig en

aangenaam gefchilder t , door Jan Da-
vidsz. de Heem ; op doek.

Een extra kapitaal Stuk , verbeeldende

een aanzienelyk Gebouw met een

Trap , waar voor een Dame ftaat,

leezende een Brief, zeer excellent

en uitvoerig , loopende voor dezelve

een fraay natuurlyk Hondje, zo als

op de Trap of Stoep van 't Boven-

Huis mede zeer natuurlyk zit een

geciperde Kat : ziende men voorts

door de Deur en 't Venfter in een

Kamer, daar een Heer in zie, en

onder door het Huis ziet men in een

lange Gaandery tot in de Kelder j

daar eenige Vaten in liggen , en de
Grond met roode Tegels belegt is

;

verders vertoont zig een aanzienlyk

Portaal , onderfleunc met Kolom-
men, daar eenige Beelden op hunne
Voetftukken tusfehen ftaan , en in 't

verfchiet een Tuin Gezigt met eeni-

ge Standbeelden verkiert , nevens

verder bywerk ; zynde alles zeer

kunftig, fraay en natuurlyk gefchil

dert , door Samuël van Hoogstraa-
ten

;
op doek.

NB In
y

t Schouburg der Nederlandjcbe

Kanft Schilders van Joh. van Gooi,
2,

e Deel pag. 489, komt dit Stuk,

abu-

HoogtdBreete.

D. V D.

10
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'Hoogtc^jBree te.

abufif nogtans
y
voor , ten naame van\.\Y>. jV. D.

eene van der Hoog, «wro$ behahen

dat geen van der Hoog, maar wel

een Pieter de Hooge ö/j

Schilder bekent flaat , zo bevejïigen<

de Letters S, V. H. die daar op ge-\

teekent [laan, niet alleen eenvoudig,

dat het van gein. Sam. van Hoog-j

ftraaten is ,als meermaalen zyn Stuk-\

ken op die manier geteekent hebbende ,

maar daar en boven word het ook door
9

Famielje-Wapen van denzelven ,in dc,

Gevel van het Gebouw zig vcrtoonen-\

de, bekragïigty terwyl het voorts ook

zeeker is , dat uit de gem. drie Let\

ters geen Pieter de Hooge ,
nog zo\

genaamde van der Hoog te jormee-

ren is.

Een u»y i,*™ L„arotap ;

waar in men ziet een fchoone Wa-
terval , komende van een hooge Rocz

,

en by dezelve een Man te Paard,

die een Ezel door het Water voort-

dryft: terwyl aan de andere zyde
zig vertoonen eenige Visfchers meti

hun gevolg; zynde alles verwonder
j

lyk fchoon zo van Ordinantie, als

uitvoerige natuurlyke Schildering

,

door Karel du Jardyn; op doek.

Een dito zeer aangenaam Landfchap
met een heldere Zonfchynende Lugt

,

en waar in een Boerin met een (taan-

de!
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de Osje, leggende Schaapjes en een

Ezeltje &c, zynde zeer tranfpiranc,

en in alles niet minder fraay dan 't

vorige, door denzelven ; op paneel,

Een Gezigt van 't Choor in de Nieu-

we Kerk te Delff, met de Tombe
der Heeren Princen van Orange,
en verder bywerk : extra fraay en

uitvoerig gefchildert, in de manier

van Emanuël de Wit , door G. J.; op
paneel

Hoogte

V.1D.

1 4

H
K.

ET Pourtraic van een Magiflraat

Perfoon , ten voeten uit , zittende

aan een Tafel, met verder bywerk,
zeer fchoon en Meefteragtig ge-

fchildert, door H. Keyzer; pp pa-

neel.

EEN kspitaal Stuk, zynde een Ita-j

liaanfciie Zeehaven , op welkers Voor-^

grond men voor een groots Gebouw
ziet een Turks en een SpaanfchKoop-j

man , benevens verfcheide Kooprnan-
fchappen en andere Beelden : op de
Tweede Grond, is een Galey met
veel Volks , nevens eenig Volk op
9
t daar by zynde Land: en op de
derde Grond zyn Gebouwen en Vaar-

tuigen : vertoonende zich voorts in 't

yexfchiec hoog Gebergte ; zynde al-

les

Breete.

via

2 51
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|Hoogt<

les extra fchoon , Sonagtig en zeer V.: D.
plaifant gefchildert , door Johannes]

LlNGELBACH, A°. \6jO. op doeL

M.

,T^EN fraay Stuk met veel Figuu

ren , zynde een Sinnebeeldt ; zeen

kragtig gefchildert, door Karel Ma
rat; opdoek.

Een Pourtrait van een deftig oud Man

,

met beide handen, zittende aan een

Tafel , en verder bywerk : zeer fchoon

en Meefteragtig gefchildert , door

Anthoni Moro ; op paneel.

Een zeer uitmuntend Kunft Stukje van

den oude Frans van Mieris , ver-

beeldende den Schilder zelfs met zyn
Vrouw , die een aardig klein Hondje
op haar fchoot heeft, het welk hy
by het Oor trekt, dat de Moer van

't kleine Hondje zoekt te weeren :

zynde alles by uitnementheid fchoon

,

kragtig en uitvoerig gefchildert, en

zeekerlyk van 't allerhelle» dac dien

grooten Meeiter ooy t gemaakt heeft

;

op paneel.

(NB.) Het bovegemelde Stukje is zècr

fraay , na de Teekening van A. Schou-

man 9
in Swarte Kunft-Prent ge-

maakt , door Greenwood.
Een dito Stukje, zynde het Pourtrait

van den Profesfbr Botanicus Flo
* rentius Schuyl, hebbende een Pot

met een vreemd Plant-Gewas by zig

(taan ,1

7ÖÏ

Breete.

V.D.

4
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ftaan , mede ongemeen fraay en zeer

kragtig en Kundig gefchildert, door

den zelven , A°. 166Ó. op paneel.

(NB.) Volgens bekoome Jantekening

was gemelde Flor. Schuyl , Mei
Doft. Profesfor en Scheepen te'sBofcb,

toen dezelve A\ 1664. van daer be-

roepen wierdt tot Profesfor in de Me-
dicynen en Botanie te Leyden , al-

waar dezelve Geftorven is A°. 1669.

oudt zynde 5 1 jaaren : dus bet voorfz

Pourtraitje maar drie jaaren voor des

zelfs overlyden gefchildert is.

Een dito fraay Stukje, zynde een Jon-

getje in een Nisje, Belle blafende,

en waar by een Vrouwtje met een

Hondje in haar Arm, die dat met
een zeedig en aandagtig gelaat aan-

ziet, zynde insgelyks extra kundig

en uitvoerig gefchildert, door den
zelven ; op paneel.

Een Stukje, verbeeldende een Kruide
niers-Winkel , zeer fraay en extra

uitvoerig gefchildert, door Willem
van Mieris ;

op paneel.

Een dito weergaa , zynde een Polier-

fters-Winkel, mede zeer natuurlyk

en uitvoerig, door denzelven; op
paneel.

Een extra fraay Stukje , vertoonende

een Charmante Dame , aanhebbende
een Karmozyn Fluweel Cafequintje

met Hermyne gevoert, en houden-

de in haar hand een Mulicq-Papier

;

nevens haar ftaat een Heer leunende

meti

Hoogte

VJD.

8

Breete,

V. D.

61
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met d'eene Arm op haar Stoel , ter

wyl recht over haar een andere Juf-

fer fpeelt op de Guitar
;
zynde alle

deBeeldtjes ten voeten uit, en op de

Grond ziet men een aardig Hfandtje,

nevens ander Bywerk ; alles uitmun

tend fchoon , zo van teekening als

colorit, en tevens teder, natuurlyk

en uitvoerig gefchildert , door Ga
briel Metzu ; op paneel

Een dito excellent Stukje, zynde een

Jager met zyn Snaphaan, houdende

een Glas Wyn in de hand en heb-

bende eenig Wildt by hem &c, in

een Nisje: mede in alles even fraay

als 't vorige, door denzelven; op
•paneel

Een Stuk, verbeeldende : de Trouw
van den Cbeurvorft van Brandenburgh

,

met de Princesfe , Dogter van Fre-

derik Hendrik Prince van Orange,

op de Groote Zaal van 't Oude Hof
in 'sGravenhage , met een menigte

Tan aanzienlyke Perfonagien : alle na

het Leven , of na derzelver Pour-

traiten gefchildert, extra fraay en

zeer natuurlyk en uitvoerig, door

A. Mytens
; op paneel.

E
N.

EN extra Kundig Stukje met drie

Beeldtjes, ten Voeten uit, door Gas-

parus Netscher, verbeeldende den

Schilder zelfs met zyn Vrouw en

Yy Dog

HoogteiBreete.

V.1D. V. D.

10

OIO:
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Dogter ; zynde ongemeen fchoon ,-V
en de daar in zynde Satyne Kleeding!

verwonderlyk natuurlylc , en alles

kragtig en uitvoerig gefchildert; op
paneel.

Een klein fraay Kerkje, extra helder

en uitvoerig gefchildert,door Pieter
Neefs ; op keper.

|Hoogte

E
O.

EN verwonderlyk fraay Stukje

>

verbeeldende : een Buite-Huis met
veel Beelden , alles zeer fchoon

,

natuurlyk en uitvoerig gefchildert,

door Adriaan van Ostaade ; op pa

neel.

Een dito, vertoonende een Boere Bin

ne-Huis met feeven Beelden , en een

Kindtje fpeelende met een Hondtje,
nevens verder bywerk, alles mede
extra fraay, en niet minder kragtig

en uitvoerig dan 't vorige, door den-

zelvenj op paneel.

E
P.

EN extr? kapitaal Stuk , zynde
een byna Levensgroote ftaande Stier,

waar by een leggende Koe en Schaa

pen: voorts een Boer op zyde van

een Boom ftaande : en in het ver

fchiet een zeer fraay Landfchap met
Koeytjes, Schaapjes &c. alles zeer

uitmuntend, kragtig en natuurlyk

ge

D.

Breete.

D.

10

5i
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gefchildert , door Paülus Potter ,V
A°. 1647. Zynde dit Stuk «een der ka

pitaalfte,die van dien grooten Mees-
ter bekend zyn ; op doek.

Een uitmuntend Kabinet Stukje, ver

beeldende een Landfchap met Koey-
tjes , Schaapjes, Geytjes &c. en voorts

eenige Mannetjes, die zig in 't Wa
ter baaden ; alles verwonderlyk
fraay , warm en natuurlyk gefchil-

dert , door denzelven
; op paneel.

Een dito Stukje met graafende Osjes

en Varkens , en een Boere-Woning
in 't verfchiet: alles mede zeer kuns-

tig en uitvoerig in gelyke manier van

't vorige gefchildert , door denzel
ven, op paneel.

Een fraay Stuk, verbeeldende: Glo^

ma in Excelsis Deo : zynde extra

fchoon van colorit, en bizonder aan^

genaam en uitvoerig gefchildert , door

Kornelis Poelenburg; op paneel.

Een klein fraay Landfchapje met agt

Beeldtjes en verder bywerk, mede
zeer excellent , zo van colorit al

uitvoerigheid , door denzelven
j op

koper.

Een Stuk , vertoonende een llapende

Nimph, by welke eenige Cupido's

en een Satyr zig bevinden , zeer goed

en Meefteragtig gefchildert , in de

manier van Poussyn ; op doek.

j

Hoogte

Yy 2

D,

Breete

V.'D.

11

9 2
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JEfEN overheerlyk Stuk , verbeel-

dende Adam en Eva in den Luft Hof
Eden of het Paradys, door Petrus
Paulus Rübbens en den Fluweelen

van Breugel : zynde door de laaftge^

noemde gefchilderc het Landfchap en

de Beeften , uitgezonderc het daar in

voorkomende bruine Paard, dat ne-

vens de Beelden door Rubbens ge-

fchildert is : gelyk dan ook bun beu

der Naamteekeninge , zo ter regter
,

als een wynig ter linker zyde van

het Stuk , daar op gezien worden
;

dit Schildery, dat altoos is en nog!

gehouden word voor het befte van

die beide beroemde Meeflers, over-

treft in rykheid van fchikking, cou-

leur, vinding en uitvoerigheid alles,

wat darar van gezegt kan worden J

als zynde in allen deelen weergaloos'

en uitmuntende
5 op paneel uit een!

ftuk.
i

(NB,) Wegens
9

t gem. Stuk kan ook

nagezien worden Arjm. HoubrakenJ
in deszelfs Scbouburg der Nederland-l

fche Schilders &c. i
e Deel , pag. 87.]

akoaar bet zelve tot onftsrffelyke]

roem dhr Meeflers mede aangebaalt

en bejchreeven wordt,

Jlen dito uitmuntend Stuk, verbeelden-

de de Godinne Ceres , met diverfe Fi-

guuren by haar, in een plaifant Land-

fchap met differente foort van Vrug-

l$n verkiert : zynde de Figuurenj

doorj

5Ï 3
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door , of in de manier van Rubbens
,

en het Landfchap met de Vrugten

door voorn, van Breugel : alles on

gemeen fchoon, zo van Ordinantie»

colorit, als uitvoerigheid^ op paneel

als voren.

Een extra fchoon Stuk, verbeeldende

Venus en Adonis met een Cupido en

Honden in een zeer fraay Landfchap,

zynde zoo van teekening, colori: als

fchildering ongemeen Kunftig, en in-

zonderheit munt Venus uit , als , door

derzelver teder en bevallig Weeze
en Leden de Natuur in haar aller

volmaakfte fchoonheidt vertoonende,

&c. door genoemde Rubbens j op
paneel.

Een Vrouwe Pourtrait met twee han

den tot de Knien , en in 't zwart ge

kleedt, zynde, zoo gemeent word,
de (a) Eerfte Vrouw van Rubbens , en

extra fchoon, kragtig en natuurlyk

gefchildert , door denzelven ; op pa
neel.

Een dito, zynde hét Pourtrait vaneen

zeer fchoone Blonde Vrouw, mede
met beide de handen tot de Knien

verbeeldende, zo gedagt word, de

<b) Tweede Vrouw van Rubbens; en

insgelyks extra fraay en ongemeen
helder, teder en natuurlyk gefchil-

dert , door denzelven
; op paneel.

(NB.) Volgens aanteekening uö?2 Arn
Houbraken in zyn Scbouburg der

Nederïandfcbe Schilders ÖV. x
e Deel

Hoogte

V. D.

Yy 3 P a8'
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Hoogte'Breete^

pag. 66. heeft P. P. Rubbens twee\y,\ D. V.|
Vrouwen gebadt : „ (a) d'Eerfte

5 ,
Trouwden by na de Dood van zyn

„ Moeder , £w genaamt Catha

rina Brintes , ha vier jaa

„ rra tw** hem gekeft te hebben ,

[lierf: wanneer hy tot verzetting

van zyne droefheid, een Reis na

Holland gedaan heeft; vervolgens

meld genoemde Auteur pag. 71
van 't zelve Deel; dat Rubbens
tot zyn (b) tweede Vrouw Ge
trouwt hadt Helena Forman
die een Helena in fchoonheid was
en veel Verfland en Geldt hadt

hoedanigheeden daar men 'er drie

in 't b'ifonder mee zou kunnen uit

ruften é?c

Een zeer plaifant Landfchap , extra

fchoon en kragtig gefchildert , doo
penzelven, op paneel.

( NB. ) Dit Landfchap is bekendt door

de Prent die daar van uitgaat,

Een zeer fraay Stukje , vertoonendé

de Val van Phaëton , met een groote

menigte van Figuuren , in een aange

naam en keurlyk Landfchapje: zyn
de extra kragtig en uitvoerig gefchil

dert , door Hans Rottenhamer. , de

Figuuren : en 't Landfchapje door

den Fluweelen van B&eugel \ op
koper. oi &

Een uitmuntend Stuk , verbeeldende

Simeon in den Tempel met het Kind

Jezus op zyn Armen, waar by Ma-
ria
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'Hoogte Breete.

fia , Jofeph en meer andere Figuu-jV

ren , verwonderlylc fchoon , zoo van|

Ordinantie als Dag, fchaduw en uit-

voengheidt , door Rembrant van
Rhyn

>
op paneel

Een dito extra fraay Stukje , zynde
Sufanna , die , by 't Bad zig prajpa-

reerende om te Baden , door de Boe
ven befpiedt wordt ; in alles niet

minder fchoon
,
kragtig en uitvoerig

als het vorige , door denzelyen ; op
paneel.

Een Mans Pourtrait , levens groote,

zynde een Borft-ftuk ,
ongemeen

fchoon
, kragtig en natuurlyk gefchil-

derc, door denzelven
; op paneel.

Een dito Jongelings-Hoofdt, mede zeer

exceellent en Kunftig gefchildert

,

door penzelven op paneel

S.

jjjfEN zeer fraay Stuk, verbeelden-

de Venus en Adonis ,
kragtig en

fchoon gefchildert , door Andreas!

Schiavoni; op doek.

Een kapitaal en excellent fraay Stuk.

met doodt Wildt ,
Vrugten en Groent

tens, waar by een Jager bezig ornj

een groote doode Haas met de Poot'

aan een Haak te hangen ; alles zeer

fchoon , extra kragtig en bizonder

natuurlyk gefchildert , door Frans
Snyders, maar de jager, door P. P
Rubbens j op doek.

Yy 4 Een

D.
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Een fraay Stuk , verbeeldende : eeriy

Dame voor haar Toilet , met een

oude Vrouw en Jongeling by haar,

zynde een Kaarsligt, exxra gloeijend

en kragtig gefchüderc , door Got
fried Schalken ;

op doek.

Een extra fraay Stukje , vertoonende

een jonge Dogter, die het Vogeltje

pit het Koffertje ontvliegt , met ver-

der bywerk: zeer kunftig , helder

en uitvoerig gelchildert, door den
zelven; ojp paneel.

Een dito weergaa , verbeeldende een

Doótor beziende een Urinaal, met
meer andere Figuuren en bywerk

:

zynde in alles niet minder fchoon ,

kragtig en uitvoerig, dan 't vorige,

door dekzelvfn; op paneel.

jEen excellent fraay klein Stukje, zyn-

de een Venus met haar Duiven en

eemg verder bywerk, extra fchoon,

en bifonder plaifant en uitvoerig ge-

fchildert, door denzelven; op pa
veel

'pen extra fchoon Stuk , vertoonende

een vrolyk Gezelfchap van Oud en

Jong ,
zynde ongemeen vol werks

,

linfpelende ap 'sMenfchen leefcydt;

zeer kapitaal' en fraay van Ordinan

tie
, en kragtig en uitvoerig gefchil

d.ert, door.Jan Steen
; op doek.

pen dito fraay St ukje , verbeeldende een

Moeder met een Doélor voor h Bedt

van een Ziek leggend Meisje, zynde!

geeftig van Ordinantie
r en kragtig

|Hoogite

D
Breete,

D.

li
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HoogteJBreete.

aangenaam en uitvoerig van Schilde-V.| D iv.!D.
ring, door denzelven; op paneel.

Een dito Kabinetftukje , zynde een,

Doétor by een Zieke Juffrouw die]

hy de Pols voelt , met verdere Beeld-

tjes en bywerk, mede zeer fraay,

aangenaam en uitvoerig gefchildert,

door denzelven
; op paneel.

Een dito fraay Stukje , verbeeldendej

een Tand-Trekker , waar by zeer veel:

Aanfchouwers liaan
,

zynde insge-

lyks geeftig van Ordinantie en zeer

.
plaifant en uitvoerig gefchildert, door]

denzelven; op paneel

Een kapitaal en extra fchoon Stuk, ver

beeldende : zoo de Oude Zongen
, zoo]

Piepen de Jongen , zynde kloek van

Ordinantie en zeer kragtig en Mees-
teragtig gefchildert, door denzelven

;

op doek.

T.

EN kapitaal en fchoon Stuk, ver-

beeldende Adam en Heva in 't Para

dys, levensgrooten Figuuren : zynde!

Adam , ter rechter zyde gezeetenf

op eene hoogte, van voren te zien,!

hebbende zyn beide Beenen-kruisfe-l

ling over malkaar: en Eva, knielen-j

de, is op zyde te zien , ruftende;

met haar (linkerhand- op den rechter

fchouder van Adam, en prefentee-

rende met haar rechterhand den Ap-j

pel aan denzelven ; achter haar, ter

Yy 5 flin-1
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flinker zyde van 't Stuk , ftaat dejHoogtejBreete.

Boom der Kennisfe des Goeds enV
Kwaads, omflingerd door de Slang,

die nog een Appel in de Bek houdt

:

leggende voor aan de voeten van Adam
een Luipaard en een Schaap

; zynde al-

les, aangaande het CaraÖer, verwon
derlyk en fraay van teekenïng, en

bizonder fchoon , helder en delicaat

gefchildert, door Francisco Treve
sano ; op doek»

Een extra fraay Kabinetftuk, vertoo-

nende een Heilige Famielje, zynde
een Knieftuk, waar in Maria is zit

tende met het Kindje op haar fchoat

,

dat tegens haar Bord ruft: zy is ge

kleed met een ligt rood Onder^ en

blaauw Boven-Kleedt, het Hoofd ge-

dekt met een Sluijer , en ruftende

onder het Geboomte
; tegens over

Ihaar zit Jozeph , voorzien met een

graauw Onder- en donker geel Bo
ven-Kleedt en houdende de Rech-
terhand over den Slinkerarm : en in
?
t verfchiet ziet men een Bergachtig

Landfchap; zynde alles gratieus van

teekening , fmekende van colorit en

zeer fchoon en aangenaam van pin*

ceel en tevens kragtig gefchildert ,

door Xitiaan Vecelli , anders ook
genaarnt (a) Vecelli Titiaan, of 7ï-

tiayo cTUxellio ; op doek.

( NB ) (a) Ziet G. Hoet, Catalogus

van Schilder-yen i e Ded pa§» $8|
cn 260.

Een dito fraay S;uk. verbeeldende een'

D.V. D.
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Keuken, waar in een fchoone Vrouw
zit, omringt mee allerley foorc van

Eetwaaren en Provilie, met verdere

Beelden en Keuke-Gereetfchap; ai

les uitmuntend fchoon en bilbnder

natuurlyk en uitvoerig gefchilderc ,

door David Teniers ; op koper.

Een comiecq en plaifant Stukje, ver

beeldende een Kortegaard van Aa
pen , waar, in men fommige Aapen
by het kaarslicht ziet fpeelen in 'c

Verkeerbord en op de Kaart , terwyl

andere daar na ftaan te kyken, en

ter rechter zyde door de deur van

de Apen-Wagt een gevangen Kater

binnen gebragt wordt: zynde in al

3en deelen , zoo van Kleeding als Or-
dinantie zeer aardig verbeeldt , en

alles keurlyk ,
kragtig en uitvoerig

gefchildert , door denzelven y op
koper.

V.

Ji/EN kapitaal en uitmuntend fchoon

Stuk, verbeeldende: Abrahams Of
ferhande: zynde Abraham, ftaande

in 't midden van 't Stuk, gekleed met
een bruin Onder- en donker roqd

Over- Kleedt, zyn Hoofd een wei-

nig achter overhellende, en opwaarts

ziende naar den Engel , die het Of-

fer komt beletten « Abraham , in de

uiterfte verrukking zynde, ftaat in

ee;n Aétie bereid zynen Soon I£aac te

Of-

HoogteBreete,

V. D

1. I

V.D.
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jHoogte

Offeren , die met zyn flinker voet enV
knie ruft op het Auter , met de han-

den op den rug gebonden : voor het

Auter , ter flinker zyde van het Stuk

,

leggen de Klederen van Ifaac , en

achter dezelve ziet men den Ram

;

aan de rechter zyde, onder aan den

Berg , ontdekt men de Knegt van

Abraham, zittende in een ruftende

geftake , van agteren te zien , en by
denzeiven een gezadelden Ezel: en

het verfchiet vertoont een Bergagtigl

JLandfchap met Gebouwen ;
zynde

alles levensgroote, en verwonderlyk

ichoon van Teekening , de Aétien of]

Gebaarden bifonder wel gefchikt,de

Hartstochten zeer natuurlyk uitge

drukt en extra Kunftig en kragtig ge-

fchildert, door Leonard da Vinci;

cp paneel
; zynde dit het fchoonfte

en kapitaalfte Stuk in zyn foort, dat

hier te Lande ooit gezien kan wor-

den , en bevind zig dus verdienfte-

lyk geplaaft in dit Vorftelyk Kabinet.

(NB.) In de uitgaande en bekende Pren-

ten der Kunfr-Gallerey van Saxen

word dit zelfde Stuk ook gevonden,

onder de benaamïng van Andrea
dll Sarto : echter is het denkelyk

zulks misfchïen per abuis gefchiet is
9

\

wyl geen Liefhebber nog Kender van

de Italiaanfche Kuvft tot nog toe an

ders gejugeert heeft , of bet bovege

melde Stuk is wel veritabel van ge

' noemde Leonard da Vinci.

Een

D

6101
4

Breete.

V.1D.

41
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Een extra fraay Kabinetftukje , zynde V.
een Vrouwe Pourtraitje met twee
handen, in 't zwart gekleet en aardig

gekapt: in alles verwonderlyk fchoon

en gracieus van Teekening , en te

der , helder en Kundig gefchilderc

,

door denzelven ; op paneel.

( NB. ) Het gemelde Pourtraitje is ge

komen uit 't Kabinet van Karel den

Eerfle, Koning van Engeland, ah
btykt uit het Autbenticq Teken en

Naam , daar agter op gebrand [taan

de: en voor deeze , toen de manier

van L. da Vinci apparent hier nog

niet zodanig als nu bekent waar ,

hebben fommige Liefhebbers niet al-

leen gedagt , het zelve van de befte

tyd van Holbeen waar, maar het

ook reëel daar voor gedebiteert (a)

echter 't zelve by dito Pourtraitje van

de befte tydt van Holbeen exami

merende , word men ras het tegendeel

gewaar , als nog in colorit nog in ma
nur van fchildering daar mede over

een komende ; zoo als 't zelve dan ook

door de tegenswoordige Kenders en

Liefhebbers van niemand anders ge-

houden word te zyn, dan van Leo
NARD DA VlNCI.

(a) Ziet G. Hoet
,
Catalogus van Schil-

deryen i* Deel, pag. 559. Num. 3
En 2 e Deel, pag. 404. Num. 12.

Een dito uitmuntend Kabinetftuk, ver

beeldende, de Wyfen uit het Oos
ten ) welke hunne Gefchenken bren-

gen

Hoogte Breete

D.
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gen aan Clinicus, en denzeiven aan-

bidden : zeer fchoon van Ordinantie

en kragtig gefchildert , door Paul
Veroneese ; op doek.

Een dito weergaa, zynde de Hiftorie,

daar Chriftua met de Vinger op de

^.arde fchryft, terwyl de Vrouw,
van Overfpel befchuldigt, in 't niid

de ftaat : mede zeer fraay en kragtig

gefchildert, en in alles niet minder
dan 't vorige, door denzelvenj op
doek.

Een extra fraay Stuk, verbeeldende de

Liefde: zynde in allen deelen zeer

fchoon , en bizonder aangenaam
kragtig en natuurlyk gefchildert

,

door denzelven
; op doek.

Een fraay Kabinetftukje, vertoonende

een fchoon Bofchagtig Landfchap met
Beelden en Beeften rykelyk geftof-

feert &c. zynde extra fraay van Or-
dinantie en verwonderlyk aangenaam
en uitvoerig gefchildert , door A-
DRIAAN VAN DE VELDE

; Op doek.

Een dito uitmuntend Stukje, zynde een

Zeeftrandt met verfcheide Visfchers

by een Tent , en voorts een Wagen
die langs het ftrandt reidt, met ver-

der bywerk: in alles niet minder dan

't vorige , en mede extra fraay en

uitvoerig gefchildert , door denzel
ven

; op paneel

E^n dito plaifant Kabinetftukje, vertoo-

nende een ftil waater ,ryk van Schee-

pen voorzien; zynde zeer fchoon,

na-

Hoogte

D

10

Breete.

V. D.

IO
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natuurlyk en uitvoerig gefchildert $|V
door Willem van de Velde $ op doek

Een dito ftil Waatertje met een mee
nigte Scheepen : in alles niet minder

dan 't voorige, alsmede zeer kuns-

tig en aangenaam gefchildert zynde,

door denzelven ; op paneel.

Een fchoon en kapitaal Scuk , verbeel-

dende een Italiaanfche Zeehaven (a)

of Strand Gezigt met een Onftuimige

Zee , daar in een Schip vergaat : op
de voorgrond ziet men vyf werken
de Beelden die een Boot op 't Strandt

halen, en verder op een Vuurbaak
met eenige Gebouwen ; zynde zoo

kragtig van colorit en zoo fchoon ge-

teekent en natuurlyk gefchildert, als

ooit gezien kan worden , door Joseph

Vernet ; op doek.

(a) Zoo gedagt word, is het de Haven
van Livorno.

Een dito weergaa , vertoonende een

zeer ryk, hoog en bergagtig Land-

fchap versierd met Gebouwen , Ge-

boomte en een fraaije Waterval (b)

Op de Voorgrond zyn eenige ruften-

de Beelden , terwyl anderen bezig

zyn met Visfehen : zynde extra

fchoon en, inzonderheit de Water-
val, zeer natuurlyk, en voorts in 't

generaal , voor al niet minder , dan

'c vorige , door denzelyen ; op
doek.

(b) Zo gemeent voord, is het een Gezigtl

in het Buurfchap van Narni, in de\

Siaa]

IHoogte

D.

717

Breete;

ViD.
I
2 41

3!

31



I

718 Catalogus van 't Kabinet

Staate van Romen : of dc beruchte

Waater-val te Tivoli.

W.

J^EN zeer uitmuntend Kabinet

Stukje, verbeeldende de vlucht van

Jofeph met Maria en het Kindtje Je-

ius na Egypten ; zynde alles extra

fchoon zoo van teekening als colorit,

en verwonderlyk teder , aangenaam

en uitvoerig gefchilderdt , door den

Beroemden Ridder Adriaan van
der Werff ; op 'paneel

Een zeer fraay Stu*c, vertoonende een

Phaifant met Doode Patryfen nevens

eenige Vrugten en Jagt*Gereetfchap

&c. en in 'c verfchiet een Harte-

Jagt in een plaifant Landfchap: zyn
de alles extra fchoon , kunftig en na

tuurlyk gefchildert, door Jan Wee-
rinks ; op doek.

Een kapitaal en extra fchoon Stuk, ver-

beeldende een heevige Battaille; waar

in onnoemelyke fpeculatie is: en zynde

in alles, zo van Ordinantie, Teeke
iring als natuurlyke Schildering, uit

muntende en weergaloos : en ook

een der kapitaalfte Stukken die hier

bekendt zyn door Philip Wouwer-
man gemaakt te zyn

; op doek.

Een dito fraay Stuk met Leger-Tenten

en verder toebehooren en gewoel:

mede zeer excellent en natuurlyk

gefchildert, door penzelvenjop doek.

Een

Hoogte

V. D.
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jHoogte;Breete.

Een dito fchoon Stuk , vertoonende een V.
Battailje te Voec en te Paarde, in al-

les zeer fraay en kunftig gefchildert

door denzelven ; op paneel.

Een zeer piaifant Landfcnap, in wel-

kers midden men ziet een Manege,
daar in eenige fchoone Paarden ge-

dresfeert worden , als mede een Koets
mee fes Paarden befpannen &c. zyn-

de alles uitmuntend fchoon en bizon-

der kragtig, aangenaam en uitvoerig

gefchüderc , door denzelven
;

op
doek,

(NB.) Dit gem.Stuk gaat gedeeltelyÜ

in Prent uit.

Een extra fraay Stukje, verbeeldende

een Stal met tien a elf Paarden , en

waar by men voorts ziet Heeren en

Dames , als mede Honden en andere

Dieren : zynde kapitaal van Ordinan-

tie, en alles verwonderlyk fchoon,

kragtig en aangenaam gefchüderc
-

,

door denzelven ; op paneel.

Een dito Stal, in dezelve manier als 't

vorige , en zynde een weergaa van

,

en in alles niet minder fchoon en

kunftig dan \ zelve , door denzel-

ven ; op paneel.

Een dito helder en piaifant Landfchap

,

zeer fraay geftorfeert met een Jagt-

Party te Paard en te Voet; zynde
in alles niet minder fchoon dan 'c vo

rige, door denzelven ;
op paneel.

Een Stukje met eenige Boeren zoo te

Paard als te Voet ;
zynde mede zeer

Zz r,a-

D. V. D.

ii

li li
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natuurlyk en uitvoerig , door Jden-

zelven; op paneel.

Een dito fraay Stukje, zynde een Jagt

Party, zeer uitneemend gefchildert,

in de manier van P. Bamboots , ge

naamt van Laar , door denzelven ;

op paneel

Hoogte

V./D.

2i

Breete.

V.D.
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NAAMLYST
DER.

VERKOOPINGE
iN DIT DEEL VERVAT.

A. Bladz.

^^.Mfterdam (de Stadt) 1738. 17.
Adrichem van Dorp (Adriaan van') 1750. 58.
Amfterdam (de Stadt) 1754. 82.

Amfterdam 1750.
Amfterdam \ 175Ö. 145*
Amfterdam *757- 2 ^3-

Antwerpen 1762. 278.

Amfterdam 1765. 45 *•

Antwerpen 1765. 492-
Amfterdam 1766. 5^*
Amfterdam *7&7<
Antwerpen 1767. ^3^-

Antwerpen 1768. 656.

Antwerpen 1768. 659.

Antwerpen — 17Ó8»
Amfterdam 1768. <$7Ó-

B.

Bllee (Igttafio'iftin) 1741. 32*

Bicker van Zwieren (Gerard) 1755» JI 4*

Borwater (Arnotdus) 1756. 153*

Backer ( Catbarina) zie Weduwe A. de la Coüft.

Brusfel (de Stadt) 1767. 621.

C.

Cofta (Benjamin da) 1764. 374-

Cauwerven (vöfi) 17Ö5. 47^-

Com$ C Weduwe A. de la) 1766. 542 -



722 NAAMLYSt
Bladz.

Capello ( AT. N.) 17Ö7, 583.
Caauw (Pieter) 1768, 666,

D.

Dorp ( Zie A. van Adrichem van )
Pyk (Philip van} 1753.
D'^eyne (Gafpar} ijói, 238.
Dyk (Weduvje vanPh. van} 1763. 353.
Doinis ( Weduwe H.) ijóó. 536,
Dordrecht (de Stadt} 1768. 683,

E.

Versdyck (M, D. van) Ij66, 528,

F,

E
Ï^Link ( Goven en Nicolaas Antony} 1754. 100.
Frank (Joan Willem} 1762. 244,
Fierens (Tbeodorus^ 1763. 287.

G.

vJUerin (Gommis} 1740. 26.
Gevers (Hendrik) 1762.

'

25a
Gemert (Lambertus van) 1764,, 36^

HJLAgen (VGww) 1729.
Hagen I?q7-
Kasen *

Ha_
Hagen

IF,

gen — I?44
, pgen „ , 74Q-

^

Ha ?eu w^ g£
li ü ven (Gillis van) 1755 ' jjj
Haa^berge. i^/fo» 175$

' sW.
-{loet (Gcrard) 1760. •

f(|3
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ttfadz.

Hagen ('sGraven) 1762. 282.
Heemskerck (Coenraad van) 170^ 494.
Hermanfen (Ifa'dc) 1767. 580.
Hoeven (Elias van der) 1768. 6Ó2*

K.

JK^Retfchmar (Collonel van) 1757. 170;
Keyfer (Jacoba) Zie Weduwe H. Domiï.
Kinfchot (Joban Antbony van) 1767* 605*

L.

X^Oot van Santvoort {Weduwe) 1757,
Limborch ( Henrik van ) 1759» 214.
Lörmier {Willem) 1763. 313.
Leyden (de Stadt) 1764. 369.
JLeyden :— 1765; 446.
ieers (Arnoud) 1767. 596;,

M.

]VTAnsveldt (Jan Jacofc van) 1755^ 122.

Meir (Jan Karei van der) 1755. *39«
Mecchelen (de Stadt) 175Ó* löó;

Molinari (Nuntius*) 1763. 343.

N.

INTEufville ^Pieter Leenden de) den ouden 1765. 468.
Nifpen (Joban van) 1768. ©70.

Ooftrum (öerardvan) 17Ö5. 4§7>
Orange en Nasfau (V Vorflelyk Kabinet Schilderyen van
Zyn Doorl. Hoogheid den Heere Prince van) Erfflad-

bouder &c. &c. &c. in 'sGravenhage. 689^
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P.

jPtlilipe CMarquis van St.) 1726.
Pook (Ontfangcr) 1747.
Pee ( Tbeodorns van ) 1747.
Proli (Douariere de) 1762*

R.

jR.Otterdam (de Stadt) 1756.
Rotterdam — I75&
Robyns (^Martin) 1758.
Rubenpez (Prime van) 1765*

S*

SlNtyers (Pêcter) 1752.
-Siebrecht 1754.
Steenhault (Augujlin de) 1758»
Snyers (P. J.) 1758.
Selhof (Nicolaas) 1759.
Schryvere (Karei Jofepb de) 1763.
Snels QJacob) 1763.
Snyers ( Petrus) 1763.
Sufteren (^ban Akxander van) 1764.
Saxen (Scbilderyen uit) 17Ó5.
Sydervelt (^Antony) 1766.
Sanders (Gerard) 17Ó7.
Schwencke ( Thomas ) 1767*

T.

T^Onneman (Jeronimns) 1754.
Teftas QPieter) de Jonge 1757.
Trivulzio QPrins van) 1764.
T'Santels (T. B) 17Ó5.
Tolling (JEgidius Laurens) 1768.
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Bladz.
V.

"\^Ervoort (Geranf) 1746. 41.
Verhamme QMargareta') Zie Weduwe Loot van Sant-

voort.

Valenti (de Cardinaal) 1763. 289W

W.

IT CJacobde') 1755, 105.
Wierman (AT. iV.) 1762. 252.
Wouw {Willem van) 1764* 356.
Walraven (7/j#0 1765. 49^

Z.

[Aanen (S^ofr va») 1767. 651.

EINDE.

Druk-Fouten aldus te verbeeteren.

Pag. 4. Num. 18. ftaat Mario Fioli, moet zyn , Marco
da Fiori.

Pag. 15. Num. 76. ftaat P. Droogfloot, moet zyn, jfoq/I

Kornelisfe Droogfloot.

Pag. 54. Num. 15. ftaat Lwteze, moet zyn, Lucheefe.

Pag. 76. Num. 104. ftaat G. Je itooy , moet zyn , W.
van Rooyen.

Pag. 243. Num. 81. en Pag. 312. Num. 33. ftaat Hei*
lenbreker, moet zyn, Helmbreker.

Pag. 378. Num. 54. moet by flaan, door P. P. Rubbens.

Pag. 563. Num. 180. Staat H, moet zyn, Jan Teunifz.

Blankhof.

Pag. 617. Num. 115. ftaat Viel: moet zyn , J. Janfzens,
Pag. 642. Num. 54. ftaat J.P. moet zyn, Frans Gillemans.

NB. De verdere ingejloope Druk-Feilen hoope en verzoeke
den Gunjligen Leezer ook gunflig zal gelieven te ver-
feboonen.
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